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Belangrijke dagen

- 28 februari 2022 Start voorjaarsvakantie
- 15 april 2022 Goede Vrijdag
- 18 april 2022 Tweede Paasdag
- 22 april 2022 Koningsspelen
- 25 april 2022 Start meivakantie (t/m 6 mei)

Valentijnsdisco (online)

Op vrijdag 11 februari was de jaarlijkse Valentijnsdisco. Helaas moest deze keer,
net als vorig jaar door corona, online. Dat mocht gelukkig de pret zeker niet
drukken, want in totaal zijn 73 verschillende logins geweest!!
We hebben veel dansende leerlingen gezien, die vanuit hun eigen woonkamer
of eigen slaapkamer het feestje meevierden.
Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer met z'n allen in de kantine
kunnen feesten!

Afscheid Sjoerd
Hierbij wil ik mededelen dat ik per 1 maart stop als stagedocent bij de VSO
Herenwaard. Na 18 jaar met veel plezier in het onderwijs te hebben gewerkt
wordt het tijd voor iets nieuws!
Ik begin per 1 maart bij Enver als jeugdzorgwerker ambulant. Een nieuwe
uitdaging waar ik veel zin in heb.
Marcel van Dam zal mijn werkzaamheden waar nemen. Het e-mailadres
stage@herenwaard.nl blijft gewoon in gebruik.
Bedankt voor alle mooie, prettige en plezierige momenten.
Met vriendelijke groet, Sjoerd.
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Corona-update
De huidige versoepelingen op het gebied van Corona hebben
ook betrekking op onze school. Vanuit het bestuur is deze
informatie aan ons gecommuniceerd:

● Met ingang van vrijdag 18 februari zijn externe
volwassenen, zoals ouders, ook weer op school welkom. Dit betekent
dat ouders met hun kinderen mee naar kennismakingsbijeenkomsten
en open dagen kunnen komen. Tot vrijdag 25 februari blijft het nodig
1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij
verplaatsingen.

● Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 meter-maatregel
en de mondkapjesplicht, vrijwel overal in de samenleving en ook in de
scholen.

● Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar
vervoer en dus ook in het leerlingenvervoer.

● Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per
week een zelftest te doen blijft gehandhaafd.

Bouwen in OB2 en Valentijn in MB2

In groep OB2 is er flink
gebouwd afgelopen
weken. Hier een aantal
resultaten van hun
huizen.

Ondertussen werden er
in MB2 harten gemaakt
door verf op piepschuim uit te
smeren.
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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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