
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER/OKTOBER 2022

Belangrijke dagen

- 22 augustus 2022 Eerste schooldag 2022/2023
- 29 september 2022 Ouderavond
- 18 oktober 2022 Kamp OB/MB, t/m 21 oktober
- 24 oktober Start herfstvakantie, t/m 28 oktober

Parro VSO Herenwaard
Vanaf dit schooljaar werken we op VSO Herenwaard met Parro voor alle
communicatie tussen klas en thuis.. Op de kennismakingsavond van komend

schooljaar krijgt u hier persoonlijk
uitleg over, maar voor die tijd kunt
u de app al downloaden én
gebruiken en heeft u 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.

Nieuwe collega’s

Charine Boer
Hallo allemaal, graag stel ik mij kort aan jullie voor. Ik ben
Charine Stok, ik ben 33 jaar oud en kom uit
Hendrik-Ido-Ambacht. Ik heb hiervoor 14 jaar met veel plezier
op de Tyltylschool gewerkt. Dit schooljaar start ik op de
Herenwaard en zal op woensdag en vrijdag te vinden zijn in
PLG2. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging!

Diana Visser
Mijn naam is Diana Hattab - de Visser en ben 32
jaar. Ik ben een trotse moeder van 2 kinderen en woon in
Rotterdam.
Ik zal 4 dagen per week gaan werken in de zorggroepen en daar
kijk ik erg naar uit.
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Taxi's op VSO Herenwaard
Een deel van onze leerlingen reist met taxi vervoer. Dit zijn afspraken tussen
ouders en de gemeente. De gemeente besteedt dit uit aan een taxibedrijf.
Op dit moment zijn er veel openstaande vacatures bij de taxibedrijven
waardoor er veel mis gaat tijdens de planning van de ritten. Wij hebben als
school hier geen invloed op.
Als wij een taxi missen aan het einde van de dag dan bellen wij naar het
taxibedrijf en geven de leerling nog iets te drinken. Wanneer het erg lang gaat
duren neemt de leerkracht contact met u op.
Als u vragen of klachten heeft over het vervoer dan kunt u contact opnemen
met het taxibedrijf of afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente.

Eetgeld
De leerlingen eten tussen de middag op school. We organiseren dagelijks de
lunch voor en met onze leerlingen. De lunch op VSO Herenwaard valt onder
lestijd. Dit is vastgesteld vanuit de onderwijsinspectie. Daarom werken we aan
de hand van een lesprogramma met daarbij behorende leerdoelen uit
verschillende leerlijnen. De leerlingen hebben in de organisatie van de lunch
een grote rol: ze doen zelf de boodschappen, dekken de tafels, ruimen af en
doen de vaat. Op deze manier worden veel praktische leerdoelen aangeleerd.
Onder andere de volgende leerlijnen komen hierbij aan bod: horeca, rekenen,
mondelinge taal, zelfredzaamheid en leren leren. Voor de lunch betaalt u €5,00
per week. De groepsleiding int dit bedrag wekelijks. U kunt er ook voor kiezen
om het bedrag voor het gehele schooljaar in maximaal drie delen over te
maken. Leerlingen die niet mee doen aan de lunch moeten de lestijd inhalen
en voor de hele dag (gezond) eten en drinken meenemen. In de ochtendpauzes
maken de leerlingen gebruik van de kantine. In de kantine zijn koeken te koop
voor € 0,50. Verder is er keus uit gratis ko�e, thee en water. Mocht u er
bezwaar tegen hebben dat uw kind ko�e drinkt kunt u dit kenbaar maken aan
de groepsleiding.

Schoolkamp
We mogen weer op kamp!
Na twee corona jaren kunnen we dit schooljaar
eindelijk weer op kamp. Daarom hebben we voor dit
jaar besloten om met zowel de OB's als de MB op
kamp te gaan.
Van 18 tot 21 oktober gaan wij naar kampeerboerderij
de Reehoeve in Bergeijk.
Meer info volgt snel
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Schoolfruit/Schoolmelk
Vanaf week 36 ontvangen we als school
gesubsidieerd schoolfruit, wat betekent dat we voor
iedere leerling 3 stuks fruit per week ontvangen voor
een periode van 20 weken. De leerlingen eten dit op
school tijdens daarvoor uitgekozen tijdstippen.
Ook gaan we schoolmelk ontvangen, dat gebeurt
vanaf week 45 en zal ook 20 weken lang geleverd
worden. Hierbij worden grote pakken per klas geleverd en zal dit
tijdens de lunch gedronken worden.

Gym stagiaire
Mijn naam is Kyara, ik ben 20 jaar en kom uit Zwijndrecht. Dit
jaar kom ik – bijna het hele jaar door – bij jullie stage lopen
op VSO Herenwaard. Ik ben HALO-student en studeer
(hopelijk) dit jaar af als gymjuf. Zelf ben ik het liefst aan het
kickboksen, mountainbiken of wandelen. Het laatste jaar wil
ik mij volop specialiseren in het Speciaal Onderwijs. Daarom
ben ik erg blij dat ik bij jullie stage kan lopen.
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Belangrijke dagen 2022 - 2023

Van Tot en met

Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022

Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023

Pasen 07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie 24-04-2023 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023

Zomervakantie 10-07-2023 18-08-2023

Studiedagen (de leerlingen zijn vrij):

15 november 2022

8 februari 2023

Andere belangrijke dagen:

Oudergesprekken: 29-09-2022, 23-01-2023, 27-06-2023

Disco: 10-02-2023

Schoolreis: 24-05-2023

Koningsspelen: 22-04-2023

Schoolverlatersavond: 21-06-2023

Herenwaarddag: 16-06-2023 (De leerlingen zijn om 13.00u uit)

Laatste schooldag: 07-07-2023 (De lessen duren tot 15.00u)
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