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Belangrijke dagen

- 3 december Sinterklaasviering
- 23 december Kerstviering
- 24 december Start Kerstvakantie (t/m 7 januari 2022)

Schoolfruit
Vanaf maandag 15 november wordt er weer schoolfruit
geleverd op VSO Herenwaard. Dit is een subsidie vanuit
de Europese Unie en wordt daardoor gratis verstrekt.
Iedere leerling ontvangt dan gedurende een aantal
maanden 2 stuks fruit per week op school. Hier hoeft u
niets voor te regelen, dit wordt geleverd door een bedrijf
en verdeeld door de leerlingen van de Interne Stage
Groen.

Schoolmelk
Al een aantal jaren ontvangen we schoolfruit, maar vanaf
dit jaar mogen we ook schoolmelk uitdelen. Ook hiervoor
is een subsidie gekomen en kunnen we dus gratis
verstrekken aan de leerlingen. Het programma voorziet in
gratis levering van 2 porties van 200 ml schoolzuivel
(halfvolle melk, yoghurt en karnemelk) voor de
ingeschreven leerlingen gedurende 20 schoolweken. Dit
wordt wekelijks vanaf maandag 1 november geleverd en
wordt aan de groepen uitgedeeld door de leerlingen van
de branche Kantine.

Gastlessen ‘Hoe word je rijk’

Na de herfstvakantie zijn in de
Middenbouw en Mentorgroepen
gastlessen gestart, met de naam Hoe word
je rijk? Het doel van ‘Hoe word je rijk?’ is
het voorkomen van schulden bij alle 16- en
17-jarigen van nu en in de toekomst. ‘Hoe
word je rijk?’ bestaat uit een interactief
lesprogramma voor jongeren, een website met voorlichtingsfilms en een
lessenserie voor ouders. De gastlessen vinden plaats in de groepen, waarbij de
leerkrachten ook aanwezig zijn.
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Nieuws uit de groepsstage!
De leerlingen van groepsstage schoonmaak zijn volop aan het
oefenen  voor het schoonmaak examen.
Wij zijn nu bezig met het laatste onderdeel Sanitair. Het is best wel een
beetje moeilijk.
Groetjes Delano, Ingo, Anass, Chanika en Tremaine

Nieuwe collega
Ook in deze nieuwsbrief mogen we weer een nieuwe collega aan u voorstellen,
dit maal een onderwijsassistent!

Thomas Lips
Mijn naam is Thomas Lips, ik ben 30 jaar oud, samenwonend
met vriendin en zoontje Fabian en ik ben tot aan de
kerstvakantie op de woensdag werkzaam als
onderwijsassistent. Vanaf januari ga ik fulltime het team
versterken. Voor mij is het een carrièreswitch van jewelste; ik
ben nu namelijk nog werkzaam als poelier. Ik heb er tien jaar
voor nodig gehad, maar het onderwijs is toch het
allerleukste!

Hatex-nieuws

Vanaf 1 oktober is er weer Hatex. Plg1, plg2, structuurgroep
1 en 2 hebben 1x per week hatex van juf Joke. Ze hebben al
erg hard gewerkt aan het maken van het volgende: een
paraplu, een glas in lood herfst-eikel, een
spook voor Halloween en deze week maken
alle groepen een egel van klei.
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Ouderbijdrage betaling via wis-collect.

In de vorige nieuwsbrief stond een aankondiging
voor het betalen van de ouderbijdrage via
wis-collect.
Van deze ouderbijdrage betalen wij de volgende
dingen: De sportdag, een activiteit vieren zoals de
kerstviering, cadeautjes voor sinterklaas,
suikerfeest, de Herenwaard dag en de schoolreis
naar de efteling.
Zonder deze bijdrage kunnen wij al deze
activiteiten niet doen.
Op 11-10-2021 is er een mail gestuurd naar iedereen
die voor dit jaar de ouderbijdrage nog niet heeft voldaan. U kunt met de link in
deze mail via ideal betalen.  Als u vragen heeft over de ouderbijdrage kunt u
contact opnemen met Rachel Horstmans(ma,di,don).

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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