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Belangrijke dagen

- 15 november Studiedag, leerlingen zijn vrij
- 5 december Sintviering VSO Herenwaard
- 14 december Foute kersttruiendag, trek je mooiste kersttrui aan
- 22 december Kerstviering VSO Herenwaard
- 24 december Start Kerstvakantie (t/m 8 januari 2023)

Parro VSO Herenwaard
Vanaf dit schooljaar werken we op VSO Herenwaard met Parro voor de meeste
communicatie. U kunt de app downloaden en gebruiken en u heeft inmiddels

een uitnodiging ontvangen 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.
Heeft u vanuit Parro géén email ontvangen om u te koppelen aan uw
zoon/dochter, neem dan contact op met de juf of meester van de groep.

Kamp 2022 OB/MB
In de week voor de herfstvakantie
zijn we met vier klassen op kamp
geweest. Van dinsdag tot en met
vrijdag hebben de onderbouw en
middenbouw klassen veel geleerd
en nog meer plezier gehad. De
bosrijke omgeving van Bergeijk
maakte dat we lekker naar buiten
konden. Er was sport en spel, maar
ook een hele sportdag. Een ochtend
Stevig Staan en een middag muziek.
‘s Avonds in het donker schrikken
van weerwolven geluiden of kijken
naar een spannende film. Je
klasgenoten nog beter leren kennen
en vier dagen met je meester of juf
op pad.
Net zoals op school waren de
leerlingen verantwoordelijk voor corvee taken, samen de tafels dekken en ook
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afwassen. We sloten de kampweek af met een bibberende bingo, een
swingende disco en een middag springen en stuiteren in Bouncy Valley. Al met
al hebben we een super kamp gehad en kunnen we niet wachten het na te
bespreken met de leerlingen.

Op kamp hebben de leerkrachten foto’s gemaakt van de activiteiten en
leerlingen. Deze foto’s kunnen via Parro verstuurd worden, mits u hiervoor in
privacy voorkeuren toestemming geeft.

Gastlessen Hoe word je rijk?
Na de herfstvakantie starten in de
Onderbouw, Middenbouw en Mentorgroepen
gastlessen, 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.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders, graag wil ik mij voorstellen aan u. Mogelijk heeft u al eerder met
mij contact gehad, maar het kan ook zo zijn dat mijn naam u onbekend is.
Mijn naam is Rozemieke van Tongeren en ik ben schoolmaatschappelijk werker
op de Herenwaard. Ik kan met u meedenken bij onder andere vragen zoals het
vinden van een passende vrijetijdsbesteding voor uw zoon of dochter,
opvoedingsvragen, bij financiële problemen en het aanvragen van fondsen. Ik
ben werkzaam op de dinsdag. U kunt telefonisch of via email contact met mij
opnemen. r.stiksma@herenwaard.nl of 06-26707312.
Rozemieke van Tongeren
Schoolmaatschappelijk werker VSO Herenwaard

Juf Stephanie heeft een zoon
Op 12 september is juf Stephanie trotse moeder
geworden van een zoon, Rayan! Gefeliciteerd!
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Bereikbaarheid 8 november
Op dinsdag 8 november kan de school minder goed bereikbaar zijn, wegens
aanpassingen in de telefonie. U kunt ons die ochtend altijd via Parro bereiken.

Multi-Ball

Sinds dit schooljaar hebben
wij op school een Multiball
systeem in de gymzaal
hangen. Dit is een
metersgroot interactief
scherm waar allerlei
verschillende balspelen op
gespeeld kunnen worden.
Met het multiball systeem is
elke gymles een feest. Je
kunt er allerlei mikspelen op
doen. Zo kan er geoefend
worden met gooien,
frisbeeën, tennis, voetbal en
nog veel meer.
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Free to Move!! Brengt iedereen in beweging…

Free to Move!! verzorgt dans- en sportlessen in en om Rotterdam. We geven
lessen aan alle leeftijden: hele kleine peuters die lekker willen bewegen op
muziek, de oudere broertjes of zusjes die stoere dansjes willen leren, mama’s

die weer fit willen worden maar ook
opa’s of oma’s die soepel willen
blijven. Iedereen is welkom bij Free to
Move!! Zo is er ook ‘Special Dance’,
aangepast dansen en bewegen voor
jonge en wat oudere kinderen met een
beperking. We geven extra aandacht
aan diegenen die dat nodig hebben.
We bieden onze lessen, workshops en
clinics aan op scholen, buurthuizen
en evenementen. Omdat we ervoor
kiezen om echt in de wijk te zitten, zijn

we bereikbaar, laagdrempelig en inclusief. De betrokkenheid van
ouder/verzorgers is voor ons heel belangrijk. Daarom hebben we een
programma ‘Ouder & Kind Dans’ ontwikkeld, waarbij ouders actief samen met
hun kind bewegen en genieten van elkaar.

Gi-Ga Groen
De VSO leerrechtgroep, is elke week Gi-Ga Groen bezig!
De leerlingen gaan dan met de ju�en op pad om met
prikstokken en emmers vuil uit het naastgelegen Zuiderpark
op te ruimen.
Goed bezig!!!!
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