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Belangrijke dagen 
 

- 04 december Sintviering 
- 17 december Kerstviering 
- 21 december Start kerstvakantie, tot en met 1 januari 
- 4 januari Studiedag - leerlingen zijn vrij deze dag 
- 5 januari Eerste schooldag 2021 

 
 
Aanhoudende maatregelen Corona 
De school is nog steeds voorzien van looprichtingen, 
aangegeven door middel van tape-lijnen en picto's. Leerlingen 
zullen meerdere keren per dag gewezen worden op het 
reinigen van de handen, de wijze waarop de leerlingen de 
school in/uit gaan met het taxivervoer zal gehandhaafd 
blijven. 
Wanneer ouders/verzorgers, gasten van buitenaf de school 
moeten bezoeken, vragen wij u bij de entree te wachten en een 
triage formulier in te vullen. We vragen u de school zo min mogelijk te betreden (of in 
overleg). 
 
Anoushka Melen 

Mijn naam is Anoucha Melen, geboren te Paramaribo in Suriname. Ik ben 
40 jaar oud heb twee kinderen.  
Ik ben inval juf(onderwijsassistent) in de groep PLG1 samen met andere 
collega's. 
In Suriname heb ik de pedagogische opleiding gedaan waar ik ook gewerkt 
heb als klasse juf op een basisschool. Momenteel volg ik een opleiding 
omdat ik me verder wil omscholen en een hoger niveau wil halen.. 

Mijn hobby's zijn koken, naar muziek luisteren, lezen en televisie kijken. Ik deel graag 
met collega's vrienden en of familie. Ik vind het fijn om te delen.  
Als er vragen zijn hoor ik het graag van u.  
 
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.  
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Ook kunt u hier terecht voor informatie en berichten uit de klas.  
 
Branchegroep groen bij de molen 

 
De branchegroep groen helpt mee om het terrein bij molen de Goede Hoop in 
Mijnsheerenland netjes te maken. 
Zie hier bijvoorbeeld de keurig geknipte heggen en het gemaaide gras. De molenaar is 
heel blij met onze hulp.  
Maar nog veel belangrijker: hier kunnen leerlingen heel veel vaardigheden oefenen. 
Gezellig even pauzeren in het zonnetje hoort daar natuurlijk ook bij. 
 
 
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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Recept uit de leskeuken 

 
Een recept van juf Paula, onze ‘soepjuf’, lekker voor de koude dagen. 
Deze feestelijke winterse soep met zoete touch van peer is heerlijk als 
lunch of vooraf aan het diner 
 
 
 

Pastinaaksoep met peer 
 
VOORGERECHT  30 MIN - 6 PERSONEN 
 
Ingrediënten 
800 gr pastinaken 
2 uien 
200 ml room 
2 blokjes bouillon (groente of kippen) 
snuf tijm 
4 cm gember 
2 peren 
Handje walnoten 
Peterselie 
Benodigdheden 
Staafmixer 
 
Bereiding 
Hak de ui en gember fijn. Verhit een beetje olie of boter in een pan en fruit de ui en 
gember aan. Schil de pastinaken en peren en snijd in stukjes en voeg ook toe aan de 
pan. Giet er ongeveer 1 liter tot 1200 ml water bij en breng aan de kook. Laat de 
bouillonblokjes oplossen in het water en voeg een snuf tijm toe. 
 
Kook de soep ca. 10 minuten tot de pastinaken zacht zijn. Pureer de soep fijn met een 
staafmixer. Voeg de room toe en roer er doorheen. Serveer de soep met wat walnoten 
en peterselie. 
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