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Belangrijke dagen

- 25 april 2022 Start meivakantie (t/m 6 mei)
- 26/27 mei 2022 Hemelvaart, geen school
- 6 juni 2022 Pinkstermaandag, geen school
- 8 juni 2022 Schoolfotograaf
- 10 juni 2022 Schoolreisje - Drievliet
- 17 juni 2022 Herenwaarddag, leerlingen vanaf 13:00 vrij
- 22 juni 2022 Certificaatuitreiking en schoolverlatersavond
- 28 juni 2022 Ouderavond

Nieuwe en vertrekkende collega’s

Ook in deze nieuwsbrief kunnen we weer nieuwe collega’s aan u voorstellen.
Hieronder stellen Bart en Tom zich kort aan u voor. Op 1 juni komt Maureen
weer terug bij ons. We zijn heel blij dat ze weer terug is!
Daarnaast vertrekt Gitte van onze school, wat ze gaat doen, beschrijft ze
hieronder.

Tom Roozen
Hi, ik ben Tom. 26 jaar oud en een geboren en getogen
Rotterdammer. Het motto geen woorden maar daden is me
op het lijf geschreven. Ik ben enthousiast en lekker energiek
en kijk er enorm naar uit om te beginnen op VSO
Herenwaard. 1 juni zal ik starten op school. Afgelopen jaren
heb ik mijn studie afgerond en bij de Albert Heijn gewerkt. Ik
hou van hardlopen, een goed concert, verre reizen maken en
Feyenoord. Hoop jullie snel te zien

Bart Boevink
Hallo allemaal ik ben Bart Boevink 40 jaar en wonend in
Gouda met mijn vrouw en 4 kinderen. Na een half leven in
de sportbranche gewerkt te hebben was ik toe aan een
nieuwe uitdaging. Met mijn achtergrond als
zweminstructeur en sportcoach was de stap niet heel
groot om te kiezen voor deze super mooie functie op de
Herenwaard.
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezin en ben
ik vaak te vinden in het zwembad als waterpolocoach. Ik ben inmiddels sinds
begin april werkzaam bij jullie en het bevalt me erg goed
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Afscheid Gitte Nagel
Na 14 jaar gewerkt te hebben op de Herenwaard is het
voor mij tijd voor een volgende stap. Sinds een aantal jaar
ben ik naast afdelingsleider op de Herenwaard,
programmaleider Arbeid voor de hele sector speciaal
onderwijs van BOOR. Deze werkzaamheden hebben zich
steeds meer uitgebreid waardoor ik de keus heb gemaakt
om te stoppen bij de Herenwaard en naast het
programmaleiderschap, afdelingsleider van het nieuwe
uitstroom trainingscentrum en de jobacademie te worden.

Ik ga me nog meer bezig houden met de uitstroom van jongeren uit het VSO
en Pro, niet alleen meer voor de jongeren van de Herenwaard.
Met veel plezier heb ik altijd op de Herenwaard gewerkt en in mijn andere rol
zal ik vast nog regelmatig de school binnenstappen.
Tot ziens!

Gitte

Nieuwe datum en locatie schoolreisje

Dit jaar gaan we niet naar de Efteling, zij hadden
helaas geen plaats meer. Hierdoor wijken wij uit naar
Drievliet in Den Haag op een andere datum, te weten 10
juni.

Schoolfotograaf

Op woensdag 8 juni komt de schoolfotograaf weer langs. Op school
wordt een rooster gemaakt waarin leerlingen langs komen om de
individuele foto en de klassenfoto te laten maken.

Buitengymlessen
Na de meivakantie beginnen de buitengymlessen weer voor de groepen die op
maandag gym hebben (OB1 OB2 MB1 MB2 MG1 MG2).
Het is aan te bevelen om uw kind op de maandagen sportief te kleden omdat
we bij goed weer buiten gymmen.

Groetjes,
Meester Erik
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Nieuws uit MG3

Werkzaamheden in de branche groen.
In de branche groen zijn we nu heel druk bezig
om de patio weer netjes te maken na de winter.
Dat betekent o.a. omspitten, onkruid
verwijderen en allerlei nieuwe plantjes poten.

Maar we gaan bijvoorbeeld ook aardappelen poten en bonen zaaien.
In de kas worden ook allerlei zomerplantjes opgekweekt en de eerste bloemen
worden nu zichtbaar. Lobelia’s, petunia’s, ageratums, vlijtige liesjes, fuchsia's,
struikmargrieten en nog veel meer.
Dat ziet er gelijk heel vrolijk uit.
Er zijn zelfs leerlingen die het in de
pauze heel leuk vinden om alles
even water te komen geven. Dat
soort enthousiasme vinden we
natuurlijk heel leuk.
Het kleine perkgoed gaan we ook verkopen voor 20 cent en de grotere planten
voor 1 euro per stuk. Daarbij willen we graag de potjes weer terug, want die
kunnen we dan opnieuw gebruiken. En op = op.

Schoolvoetbaltoernooi 2022
Op donderdag 19 mei van 10:00 - 14:00 uur
vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
plaats. Als uw zoon of dochter hier aan mee
doet Is het verstandig als hij of zij
sportkleding aan heeft. Voetbalschoenen zijn
handig maar niet verplicht. Er wordt gezorgd
voor een voetbaltenue vanuit school. Als u
wilt komen kijken dan bent u van 10:00 - 14:00

uur van harte welkom op het terrein van Spartaan'20 aan de Oldegaarde 152 in
Rotterdam.

Lessen KiKa
In verschillende klassen op school is de afgelopen weken
een gastles over KiKa gegeven. De leerlingen hebben
informatie ontvangen over wat kanker bij kinderen
inhoudt, hoe ze er mee om kunnen gaan en hebben een
spel gespeeld over het traject dat een kind met kanker af
legt.
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Herenwaarddag 2022
Eindelijk mogen we weer feesten!
En Herenwaard zou Herenwaard niet zijn als we dat niets groots zouden
aanpakken.
Op vrijdag 17 juni is onze Herenwaarddag: Tropisch/ Caribbean 🌴
De leerlingen komen deze dag op de normale tijd naar school en gaan om
13.00 uur naar huis.
In de ochtend feesten wij met onze leerlingen en staat er een uitstapje
gepland.
Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing, maar een feest wordt het
zeker!
Om 17.00 uur bent u ook van harte welkom om samen met uw kinderen, opa’s en
oma’s te genieten op deze feestelijke dag met o.a. springkussen, escape room,
muziek, schmink, suikerspin, loterij en natuurlijk een hapje en een drankje.
Een stempelkaart is te koop bij de kassa.
Meer informatie ontvangt u binnenkort via een uitnodiging, de
voorbereidingen zijn in volle gang.

Wij hebben er zin in, U komt toch ook?

Paasviering OB2
In plaats van een paaslunch, is OB2 gaan bowlen. Dit omdat
sommige leerlingen aan het vasten zijn...

Schoonmaak UWV

Na een lange coronastop mogen we
weer eindelijk groepsstage lopen bij het UWV.
Het is een mooi gebouw om te leren werken. We hebben
verschillende taken, zie foto’s.

Groetjes de schoonmaakgroep

VSO Herenwaard Nieuwsbrief mei/juni 2022



NIEUWSBRIEF MEI/JUNI 2022

BHV voor collega’s

Op woensdag 6 april was het voor een deel van het
team de cursus BHV. BHV betekent
bedrijfshulpverlening, hulp bij ongevallen en
ontruiming bij brand.
We hebben het volgende geoefend: EHBO,
reanimatie,verstikking en brand blussen. De cursisten
hebben allen het certificaat Bhv behaald!
Het was een leuke en leerzame middag!

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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