
NIEUWSBRIEF JANUARI/FEBRUARI 2022

Belangrijke dagen

- 24 december 2021 Leerlingen zijn vrij
- 24 december 2021 Kerstvakantie tot 10 januari
- 10 januari 2022 Studiedag - leerlingen zijn vrij
- 24 januari 2022 Ouderavond
- 26 januari 2022 Certificering
- 9 januari 2022 Studiedag - leerlingen vrij
- 11 februari 2022 Disco
- 28 februari 2022 Start voorjaarsvakantie

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN HEEL MOOI 2022!!!
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Nieuwe en vertrekkende collega’s
En ook in deze nieuwsbrief mogen we weer een nieuwe collega aan u
voorstellen, dit maal een nieuwe conciërge! Helaas gaan ook twee
personeelsleden onze school verlaten.

Neween Lachminarainsingh
Hallo, mijn naam is Neween Lachminarainsingh en ik ben 48
jaar oud. Ik heb een vrouw en 4 prachtige kinderen.
Ik ben ooit begonnen als beroepsmilitair. Na mijn tijd als
militair ben ik begonnen als beroepschau�eur . Na ruim 20
jaar beroepschau�eur vond ik dat het tijd was voor een
nieuwe uitdaging en ben ik hier gestart als conciërge.
Ik vind het ontzettend leuk om bij hier te mogen zijn en jullie
zullen mij nog vaak zien. Mijn hobby's zijn camperen, motor

rijden en uiteraard mijn kids. Ik ga er een leuke tijd van maken bij jullie.

Afscheid John
Onze conciërge John neemt eind van het jaar afscheid van onze school. Hij
gaat genieten van een welverdiend pensioen.

Afscheid Marleen
Juf Marleen verlaat de school, na hier ruim vijf jaar te hebben gewerkt. Zij gaat
werken op OBS Charlois. We wensen haar veel succes.

Kerstlunch Brasserie op Zuid
Aanstaande maandag en dinsdag verzorgen
leerlingen die de opleiding keukenassistent doen,
de kerstlunch bij Brasserie op Zuid.
Afgelopen week hebben ze met elkaar genoten van
een lekkere lunch als dank voor hun harde werken.
Mocht u maandag of dinsdag nog niks te doen
hebben...er zijn nog plekken vrij om de leerlingen
echt aan het werk te zien!
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App VSO Herenwaard
Om gebruik te kunnen maken
van de app van VSO
Herenwaard moet u een nieuwe
app installeren. Download
hiervoor de app “Basisschool
App” en kies na installatie voor
VSO Herenwaard. Via de app
communiceren wij met ouders,
komen er handige
push-berichten binnen, leest u
nuttige informatie over de
school en kunt u de
ziekmeldingen eenvoudig

regelen.
Ook kunt u hier terecht voor informatie en berichten uit de klas.

VSO Herenwaard op Social Media
We waren als school al te vinden op de website
van de school en als app. Maar nu kun je VSO
Herenwaard ook vinden op Facebook, Instagram
en LinkedIn
https://www.instagram.com/herenwaard/
https://www.facebook.com/vsoherenwaard/
https://www.linkedin.com/company/herenwaard
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