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Belangrijke dagen 
 

- 10 oktober Ouderavond (kennismaking en werkplannen ondertekenen) 
- 14 oktober Studiedag, leerlingen zijn vrij 
- 21 oktober Start herfstvakantie, tot en met 25 oktober 

 
 
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.  

 
Ouderavond VSO Herenwaard 

Op donderdag 10 oktober houden we onze ouderavond. Hiervoor 
bent u van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 18.45 uur. Om 19.00 
start de avond in de groepen. 
Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de leerkrachten en 
assistenten van de groepen en ondertekent u de werkplannen van 
uw kind. Let op! De Groeninx van Zoelenlaan is vanaf 19.00 uur 

afgesloten. Op de uitnodigingsbrief staat aangegeven waar u kunt parkeren.   
 
Landelijke onderwijsstaking 
De vakbonden hebben 6 november benoemd tot nieuwe 
stakingsdag. Dit vooral om aandacht te vragen voor het 
grote lerarentekort. Wij houden u op de hoogte over de 
gevolgen voor onze school. 
 
Nieuwe leerkracht 
Mb1 heeft met ingang van 1 oktober een nieuwe leerkracht. Juf Trudy heeft het 
stokje overgenomen van Martine die op een andere school is gaan werken. Juf 
Trudy is geen onbekende van de school, ze heeft hier eerder gewerkt.  
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https://drive.google.com/file/d/1_eweFoUBzuNg4JmL-r2nF2nMbltwo0_R/view?usp=sharing
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Branchegroep groen 

In branchegroep Groen leren de leerlingen werken in 
het Groen. Dit houdt in dat we op school de patio en 
deels het schoolplein onderhouden. Wij doen dan o.a 
de volgende taken: schoffelen, snoeien, maaien het 
gras met de bosmaaier/handgrasmaaier of 
motorgrasmaaier, vegen,spitten enz. Ook werken wij 
in onze kas. Nu oogsten we daar bv onze 
zelfgekweekte tomaten, komkommers en groenten. 
Ook de tuintjes op de patio hebben al uien, 
aardappels, sla, kool, rabarber, rode bessen, 
tuinkruiden en bloemen opgeleverd. De geoogste 
groenten verkopen de leerlingen aan collega's of de 
groenten worden gebruikt voor de kooklessen. Van 
de winst kunnen we weer nieuwe zaden kopen. 
De  leerlingen oefenen ook op diverse locaties buiten 
school, bv bij de molen in Mijnsheerenland. 
Ook kunnen de leerlingen een certificaat of 
deelcertificaat behalen. Deze zijn voor: werken met 

de bosmaaier, motorcirkelmaaier, heggenschaar en bladblazer. 
De bijgevoegde foto's zijn genomen bij de molen in Mijnsheerenland. 
 
BOOR leidt jongeren uit speciaal onderwijs op tot schoolassistent 
Sinds september is BOOR op de Harbour Billingual, een basisschool in 
Delfshaven, een uniek traject gestart: de Jobacademie 
schoolassistent. Zes jongeren vanuit het voortgezet 
speciaal onderwijs, waaronder 3 leerlingen van VSO 
Herenwaard, worden een jaar lang vijf dagen in de week 
op de werkvloer getraind voor de nieuwe functie 
“schoolassistent”. Als zij hun training met succes doorlopen, hebben ze de 
garantie dat zij deze baan op een van onze scholen kunnen gaan uitvoeren. 
Lees hier het volledige artikel 
 
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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