
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Belangrijke dagen

- 22 september Studiedag (leerlingen zijn vrij)
- 6 oktober Oudergesprekken (nieuwe datum)
- 18 oktober Start herfstvakantie (t/m 22 oktober)

VSO Herenwaard en corona
We zijn dit jaar weer volledig geopend voor alle
leerlingen. Het schooljaar is weer gestart met volle
klassen en daar zijn we uiteraard erg blij mee. Er
gelden tot 25 september nog wel steeds enkele regels
binnen de school. Zo verplaatsen leerlingen zich op
de gangen met een mondkapje op en houden ze nog
1,5 meter afstand tot de meester of juf. Deze komen na
25 september te vervallen.

Oudergesprekken verplaatst
De oudergesprekken die op 30 september gepland stonden, zijn
uitgesteld tot 6 oktober. U heeft hierover een email ontvangen van
de school.
U maakt hier kennis met het personeel van de groep en u bent in de
gelegenheid om de OPP’s te ondertekenen.

Nieuwe meubels & verlichting

De hele school is tijdens de zomervakantie
voorzien van nieuwe meubels. De leerlingen
hebben nieuwe tafels en gelijk in de eerste
week volgden ook de nieuwe stoelen.
Ook in de kantine staan nieuwe stoelen en
we hebben nieuwe kasten in de school.
Daarbij hebben we nieuwe plafondplaten,
met LED-verlichting erin, zodat het overal
goed verlicht is in de school.
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Stage Brasserie op Zuid
Deze week zijn er zes leerlingen begonnen
met stage lopen in de brasserie BoZ in
Rotterdam.
Het zijn gemotiveerde, leergierige en
enthousiaste leerlingen. Dit zijn de twee
toppers van deze week (Max en Caby), zie
foto.
Deze leerlingen brengen hun opleiding tot
keukenassistent hier in de praktijk. Zij
draaien op maandag en dinsdag de
brasserie. Uiteraard is hier begeleiding
vanuit school bij aanwezig.

Leerlingenraad
Terug van weggeweest is onze
leerlingenraad! Uit iedere klas is een leerling
vertegenwoordigd. Zij gaan maandelijks bij
elkaar komen om over ideeën in de school te gaan praten. Op 15 september
was de eerste bijeenkomst onder leiding van juf Anja.
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Nieuwe collega’s
Na de zomervakantie verwelkomen we twee nieuwe collega’s. Ze stellen zich kort
aan u voor:

Kelly Muijen
Mijn naam is Kelly.
Na ruim 11 jaar als leerkracht op een cluster 4 school te
hebben gewerkt, kijk ik er enorm naar uit om vanaf 1 oktober
het team van VSO Herenwaard te komen versterken.
Ik zal voor 4 dagen per week als leerkracht voor groep MB2
komen te staan.
Ik vind het belangrijk om de leerlingen een veilige omgeving
met structuur te bieden. Alleen in een veilige omgeving

kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de leerlingen,
ouders/verzorgers en mijn nieuwe collega's.

Joke Den Hartigh
Sinds dit schooljaar ben ik de nieuwe juf van PLG2. Hiervoor heb ik 15 jaar op
de Tyltylschool in Rotterdam Charlois gewerkt, een school voor meervoudig
beperkte kinderen. Ik woon in Maasdam, heb 2 volwassen dochters. Als ik vrij
ben, geniet ik van mijn tuin, ga graag wandelen en luister naar klassieke
muziek en zing in een koor.
Ik heb nu 3 weken op de Herenwaard gewerkt. Ik vind het een fijne school, voel
me warm welkom geheten. In de klas hebben we het gezellig met elkaar.

Wis-collect
Vanaf dit schooljaar gaan wij werken met
wis-collect.
Dit gaan wij inzetten voor het betalen van
bijvoorbeeld de jaarlijkse ouderbijdrage.
U kunt van school een mail verwachten met daarin
een betaallink, zodat u de ouderbijdrage met ideal
kunt betalen.
De eerste mail zal er waarschijnlijk in oktober uit
gaan.
Zorgt u ervoor dat uw e mailadres bij ons bekend
is.
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Schoonmaakstage
Wij van de groepsstage schoonmaak lopen
stage bij Isle Munda, Aafje en bij het UWV om
te leren werken!
Ook worden sommige leerlingen opgeleid
voor het schoonmaakdiploma op denkniveau
MBO 2.
Tijdens het werken bij Isle Munda zijn we
opgevallen. Er kwam een dame naar ons toe,
zij heeft een eigen stagebedrijf, ze genoot
van de werkwijze van de leerlingen en wil
graag samenwerken met onze school .

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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