
NIEUWSBRIEF JULI 2022

Belangrijke dagen

- 8 juli 2022 Laatste schooldag tot 15:00 uur
- 22 augustus 2022 Eerste schooldag 2022/2023

Nieuwe en vertrekkende collega’s

Annette Dalhuisen
Mijn naam is Annette Dalhuisen en volgend schooljaar
start ik als leerkracht in OB1.
Natuurlijk heb ik hier heel veel zin in! Ik heb 10 jaar op
de Van Voorthuysenschool gewerkt en ben toen als
ambulant begeleider gaan werken voor ZML-leerlingen
op de basisschool. De laatste jaren heb ik voor het
Rotterdamse samenwerkingsverband gewerkt (PPO). Op
de Herenwaard gaan werken voelt een beetje als
thuiskomen, terug naar mijn ZML-wortels én met een

eigen klas, want dat is iets wat ik de laatste jaren echt gemist heb. Maar nu
eerst vakantie! Ik maak een fietsvakantie, met
hopelijk veel zon, veel kilometers en weinig lekke banden.
Fijne vakantie voor iedereen!

Shanti Borsten
Helaas gaan we afscheid nemen van juf Shanti. Ze heeft een baan
aangeboden gekregen bij Paard & Coaching Rotterdam die ze niet
kon weigeren. We wensen haar daar alle succes en plezier!

Schoolvoetbaltoernooi 2022

Het schoolvoetbaltoernooi van afgelopen mei was een zeer groot succes. Alle
kinderen die mee hebben gedaan hebben een mooie prestatie geleverd.
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Herenwaarddag 2022

Het was echt feest in juni op school. In het thema
Caribbean vierden we de Herenwaarddag eindelijk
weer eens met iedereen op school!
Overdag zijn kinderen naar Monkeytown en Jump
010 geweest en in de avond was er een geslaagd
feest op school.

MR
Voor in het nieuwe schooljaar is er in de MR een
vacature voor een ouder van het VSO. Als u
interesse heeft, meldt u dan bij de leerkracht van

uw kind of de administratie van school of mail naar: mr@zmlkvoorthuysen.nl
We komen graag met u in contact.

Schoolreis naar Drievliet
Wat een feestmaand was het op school, want ook de
schoolreis mocht na een paar jaren van corona, dit jaar
weer gewoon doorgaan!
Met de hele school zijn we naar Drievliet geweest. Een
mooie dag hadden we uitgekozen, want het was lekker
weer!

Parro VSO Herenwaard
We gaan de schoolapp vervangen door een nieuwe app,
Parro. Parro is een communicatie-app die is gekoppeld

aan ParnasSys. Op de
kennismakingsavond van komend
schooljaar krijgt u hier persoonlijk
uitleg over, maar voor die tijd kunt
u de app al downloaden en krijgt
u in de komende periode een
uitnodiging om u als ouder te
koppelen aan uw zoon/dochter. In

Parro kunt u berichten en foto’s uit de groepen lezen en bekijken, maar ook de
communicatie met de juf of meester verloopt via de app. Daarnaast kunt u
ziekmeldingen eenvoudig doorgeven via Parro én staat de agenda van de
school en klas er in.
U kunt de app Parro alvast downloaden.
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Belangrijke dagen 2022 - 2023

Van Tot en met

Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023

Pasen 07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023

Zomervakantie 10-07-2023 18-08-2023

Studiedagen (de leerlingen zijn vrij):

15 november 2022

8 februari 2023

Andere belangrijke dagen:

Oudergesprekken: 29-09-2022, 23-01-2023, 27-06-2023

Disco: 10-02-2023

Schoolreis: 24-05-2023

Koningsspelen: 22-04-2023

Schoolverlatersavond: 21-06-2023

Herenwaarddag: 16-06-2023 (De leerlingen zijn om 13.00u uit)

Laatste schooldag: 07-07-2023 (De lessen duren tot 15.00u)
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SG2 loopt stage bij Uljee

In mei zijn vijf leerlingen uit structuurgroep 2 samen
met juf Miranda gestart met een groepsstage op
dinsdag bij Meesterbakker Uljee. Er worden daar door

de leerlingen verschillende taken
gedaan en soms krijgen de
leerlingen na een lange werkdag
iets lekkers. De leerlingen hebben
het op de stageplek heel erg naar hun zin.

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

Fijne vakantie!
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