
Agenda Een mooie start van VSO op Noord 

Beste Ouders 
 
VSO op Noord heeft een mooie start gemaakt in het nieuwe jaar! 
Na de kerstvakantie zijn we op maandag 7 januari gestart onder 
de vlag van CVO Accent en zijn er diverse activiteiten uitgevoerd 
om de school waar mogelijk te verbeteren.  
 
Het gebouw werd in de kerstvakantie al opgeknapt. Daarnaast is 
een werkgroepje bezig om de inhoud van de opleiding te herzien 
zodat meer accent komt te liggen op het zoveel mogelijk 
uitstromen naar arbeid aan het einde van de opleiding. 
 
Om  nieuwe leerlingen en ouders te interesseren voor onze 
school is op 22 januari de open dag georganiseerd en er is een 
plan in de maak voor professionalisering van de kantine.  
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld staat heeft de school 
inmiddels een mooie nieuwe website. Binnenkort zullen ook de 
emailadressen worden aangepast. Tot die tijd kunt u de school 
nog gebruik maken van het mailadres  directie@regenboogvso.nl 
 
Heeft u vragen over de school? Neem gerust contact met ons op! 
 
 
Met vriendelijke groet namens het team. 
Dick Everts 
Directeur a.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 februari 

Meeloopdag nieuwe 

leerlingen 

 

25 februari -1 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

4 maart 

Studiedag, de school is 

gesloten 

 

1 april 

Paasviering 

 

19 april t/m 5 mei 

Meivakantie 
 

 

 

 

 

 

 

 
De volledige agenda is te  
vinden op: 
 
http://www.accent-vso.nl 
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Meeloopdag  21 februari  

Ben je op de Open Dag geweest en wil je 
graag eens ervaren hoe het is om op onze 
school te leren en te werken? 

Of ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het 
op VSO op Noord er aan toe gaat? 

 

Kom dan naar onze meeloopdag op 21 
februari as. Je ervaart dan zelf wat onze 
school allemaal te bieden heeft en hoe de 
sfeer is. Aanmelden kan door de school te 
bellen (010-285782) of te mailen 
(directie@regenboogvso.nl) 

 

VOOR WIE? 

De meeloopdag is bedoeld voor jongeren die 

een nieuwe school zoeken en een indruk 

willen krijgen van de school ‘in bedrijf’’ ! 

Vervoer. 

Zit je nu op De Regenboog SO, dan wordt je 

opgehaald en teruggebracht.   

Zit je nu op een andere school, neem dan 

contact op met VSO op Noord om te 

bespreken hoe het vervoer kan worden 

geregeld. 

PROGRAMMA 

09.00 -10.00 uur: ophalen van deelnemers bij 

SO Regenboog 

10.00 - 14.00 uur. Er worden  3 workshops 

gegeven waar je aan kunt deelnemen. 

Vanaf 14.00 uur: deelnemers worden 

teruggebracht 

 

We zien je graag op de meeloopdag! 

Blijde gebeurtenissen… 

Onlangs zijn juf Anneke en juf Arma 

bevallen. We wensen hen veel geluk, 

gezondheid en voorspoed toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Anneke Vries is bevallen van een zoon  

Hij heet Florian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Arma is bevallen van een dochter. Zij 

heet Juno. 

Juf Arma is vanaf 1 februari weer aan het 

werk op maandag, dinsdag en vrijdag. 
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Een nieuwe kantine…. 

Om de mogelijkheden van de opleiding Koken 

en Horeca te vergroten krijgt de kantine van 

VSO op Noord binnenkort een ‘facelift’. 

Doel is om een restaurant-achtige omgeving te 

realiseren waarin de leerlingen professioneel 

branche-onderwijs kunnen krijgen en 

praktijkervaring kunnen opdoen. 

Dit past in ons idee dat de opleiding zoveel 

mogelijk  gericht moet zijn op uitstroming naar 

vormen van werk. Het is daarvoor belangrijk 

dat de omstandigheden tijdens de opleiding 

lijken op praktijksituaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Een van de ontwerpen voor de nieuwe kantine 

In de nieuwe kantine wordt geoefend met het 

dekken van tafels, uitserveren en opdienen van 

gerechten, helpen van gasten e.d. Deze 

vaardigheden kunnen tijdens de stage goed 

van pas komen en vergroten de kans op werk 

in de toekomst. 

 

 

Blijf op de hoogte….. 

 
Website VSO op Noord 

CVO Accent op Noord heeft een mooie 

nieuwe informatieve website. 

Op de site kunt u terecht voor allerlei 

praktische zaken zoals de vakanties, de 

ouderbijdrage, de schoolgids en protocollen.  

U kunt de website bereiken via: 

www.accent-vso.nl.  

Voor specifieke informatie over onze locatie 

‘Op Noord’ kunt u zoeken onder ‘locaties’. 

Natuurlijk blijven we u ook op de hoogte 

houden via deze nieuwsbrief en voor vragen 

kunt u ook altijd even bellen of mailen met de 

school.  

Oudergesprekken 

In de periode tot de voorjaarsvakantie vinden 

de oudergesprekken plaats. U ontvang een 

uitnodiging van de leraar. Tijdens deze 

gesprekken worden de resultaten en het 

handelingsplan besproken 

 

Samenstelling directie. 

De samenstelling van de interim directie van 

VSO op Noord zal met ingang van 1 maart 

wijzigen. Dhr. Langerak neemt afscheid van 

de school en de directietaken worden vanaf 

dat moment uitsluitend uitgevoerd door dhr. 

Everts.  

 

Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie start op zaterdag 23 

februari en duurt tot en met maandag 4 maart. 

Op maandag 4 maart is de school gesloten 

vanwege een studiedag. 
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