
AgendaBijna zomervakantie! 

Beste ouders/verzorgers,

Het is bijna zomervakantie, maar tot die tijd (ondanks de warmte) werken wij nog door 

met de leerlingen.

Nieuws uit de afgelopen periode

De leerlingen zijn de afgelopen periode getoetst en de resultaten hiervan zijn verwerkt in 

het leerlingvolgsysteem. Donderdag 20 juni heeft u met de docent van uw kind kunnen 

spreken over het ontwikkelingsperspectief en de resultaten op school. Wij vonden het fijn 

dat wij met u in gesprek konden gaan over de ontwikkelingen van uw kind. Vanaf 

maandag 2 september gaan de docenten met uw kind werken aan de nieuwe doelen 

voor de komende tijd. 

Naast hard werken hebben we met de leerlingen ook genoten van de schoolreis en de 

disco. Op dinsdag  16 juli vieren we nog een afscheidsfeestje met de schoolverlaters en 

dan is schooljaar 2018-2019 weer voorbij.

Schooljaar 2019 – 2020

De groepsindeling is intussen bekend gemaakt. Maandag 1 juli hebben de jongere 

leerlingen kennisgemaakt met hun nieuwe docent (mentor). Maandag 15 september 

worden er startgesprekken gehouden. U kunt dan kennismaken met de docent van uw 

kind en informatie delen met de docent. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? In 

september ontvangt u de nieuwe schoolgids met daarin de jaarplanner voor het hele jaar 

zodat u tijdig op de hoogte bent van studiedagen, gespreksavonden etc.

Dit schooljaar gaat een aantal medewerkers met pensioen. We nemen afscheid van mw. 

M. Schop en mw. A. Hoeksema. Op 1 oktober gaat mw. C. Straver met pensioen. Wij 

bedanken onze collega’s voor hun inzet voor de school en de leerlingen de afgelopen 

jaren en hopen dat zij van een fijne pensioentijd gaan genieten.

Helaas gaan we ook afscheid nemen van Mw. D. Bonte. Zij doet al een langere tijd een 

studie en zij heeft nu een passende baan gevonden die bij haar studie aansluit. Ook 

deze collega bedanken wij vooral voor haar inzet in de D groepen en de school. We 

proberen de vacature zo snel mogelijk op te lossen.

Mw. L. van Dam is helaas nog niet teruggekeerd. Haar behandelingen en herstel vragen 

meer tijd. Wij wensen haar veel sterkte de komende maanden.

Mw. S. Groen is op dit moment aan het re-integreren en zal vanaf 2 september weer 

volledig werken. We zijn blij dat zij weer in ons midden is en ons team weer komt 

versterken. 

Namens het team wens ik u alvast een fijne vakantie tot 2 september

Met vriendelijke groet

Mevr. 

Mw. P.H. E. Nagtegaal

Zomervakantie 

Vrijdag 19-7 -2019 t/m 1-9-2019

Start schooljaar 2019-2020: 

maandag 02-09-2019

Herfstvakantie:

Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-

2019

Kerstvakantie:

Zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 5-01-

2020

Voorjaarsvakantie:

Zaterdag 22-02-2020 t/m zondag 1-03-

2020

Pasen:

Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag 13-04-

2020

Meivakantie:

Zaterdag 25-04-2020 t/m zondag 10-05-

2020

Hemelvaart:

Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-

05-2020

Pinksteren:

Maandag 01-06-2020 t/m dinsdag 02-

06-2020

Zomervakantie:

Vrijdag 17-07-2020 t/m 30-08-2020
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Sportdag
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Op woensdag 29 mei hebben wij de sportdag gehad van VSO op Zuid.

De sportdag werd georganiseerd door studenten van het Albeda College afdeling Sport, op de velden van voetbalclub DRL. Er waren 

verschillende spellen zoals knotshockey, touwtrekken, lijnbal, voetbal. De spellen werden begeleid door vrijwilligers die de studenten van 

het Albeda College geregeld hadden. Er was ook een luchtkussen en een stormbaan geregeld. Bij de stormbaan was het ook erg leuk 

om een wedstrijd te houden. Het was fantastisch weer, waardoor het nog leuker was om de spellen te doen. Het was een geweldige dag, 

iedereen heeft het naar zijn gehad en de studenten hebben het goed gedaan. Aan het einde van de sportdag was er nog een wedstrijd 

touwtrekken, leerlingen tegen docenten. Uiteraard hebben de leerlingen gewonnen!  

Volgt u ons al op Facebook? 

Onze naam op Facebook is Accent VSO Op Zuid. 

We posten hier leuke foto’s en filmpjes over de ins en outs van de school. 



Expositie

Woensdag 15 mei hadden we de opening van onze 

schilderijen expositie bij het Walstroplein. Het was een 

groot succes en een feestelijk gebeuren.

Leerlingen, ouders en bewoners waren deze dag aanwezig. 

De kunstenaars vertelde over hun eigen werk en kregen veel 

bewondering van de bewoners. De Keith Haring kunst stoel en 

een schilderij werden meteen verkocht. Een filmpje van deze 

opening is te zien op youtube. 

https://youtu.be/BaqWOhaEyEA

Auto Beauty Center, 

Larocar

Vrijdag 7 juni was klas 1.2 te gast bij Auto Beauty Center 

Larocar. Wij gingen hier naartoe op uitnodiging van de 

vader van Casper. Dit deden wij geheel in style! 

We werden opgehaald met een echte Hummer limo. Nadat we 

een ritje gemaakt hadden, kwamen we aan bij het bedrijf. Hier 

kregen we eerst iets te drinken met wat lekker erbij. 

Vervolgens kregen alle leerlingen een spons en mochten zij de 

auto’s wassen die er stonden. Dit hebben zij erg goed gedaan, 

want ze kregen allemaal een auto was diploma. Ook stonden 

er een aantal gave auto’s, waar de leerlingen in mochten zitten 

en konden poseren voor de foto’s. Zo stonden er onder andere 

een Tesla, een Aston Martin en een BMW. Aan het eind reden 

we nog een rondje in de limo, waarna we weer op school 

afgezet zijn. We hebben een fantastische ochtend gehad en 

willen de vader van Casper nogmaals heel erg bedanken voor 

de uitnodiging!
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https://youtu.be/BaqWOhaEyEA


Disco

Wat een leuke avond hebben wij gehad. De allereerste avond disco bij VSO Op Zuid.

Na een gewone schooldag eerst naar huis om je om te kleden en mooi te maken. Om vervolgens om 19.00 uur weer op school te 

mogen verschijnen... Hoe speciaal is dat! De kantine was omgetoverd tot een echte disco. Er was een dj, discolampen, wat te 

drinken en lekkere hapjes. Het was een groot succes, de hele avond dansen en veel plezier maken met je vrienden. 

Wat ook heel speciaal was tijdens de disco, we hadden een ‘echte’ dj. Het was niet zomaar iemand, het was een vader van 2 van

onze leerlingen. Dat was super leuk! We hopen dat we in de toekomst nog wel meer disco’s kunnen hebben met deze dj, want hij 

deed het fantastisch! 

Ouders konden onder het genot van een kopje koffie of thee en wat lekkers in de buurt blijven en even gezellig bijkletsen met

andere ouders.

Voor ons was het erg leuk om te zien hoe jullie het naar je zin hadden! We hopen dat jullie ook genoten hebben. Op naar een 

volgende disco volgend schooljaar. Dit willen we natuurlijk ieder jaar! 
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Op dinsdag 25 juni is de hele school op schoolreisje gegaan naar het strand van Hoek van Holland. Om kwart over negen stonden

er twee bussen voor de school, waar alle leerlingen, leerkrachten en een aantal ouders in onder werden verdeeld. Rond 10 uur 

kwamen de bussen aan in Hoek van Holland, waarna iedereen, na een stukje gelopen te hebben, arriveerde bij ‘De Surfschool’.

Daar aangekomen werden groepjes leerlingen verdeeld over verschillende water- en strandactiviteiten. Op het strand konden de 

leerlingen beachvolleyballen, boogschieten en zandboarden. In de zee kregen de leerlingen surfles van professionele instructeurs. 

Ook waren er veel emmertjes en waterpistolen aanwezig, waardoor er behoorlijk wat watergevechten zijn ontstaan!

Rond half 1 kreeg iedereen een lekker patatje voorgeschoteld van het aardige personeel. Dit patatje werd in de schaduw genuttigd, 

want de temperatuur was rond het middaguur opgelopen tot boven de 30 graden!

Na de lunchpauze zijn de meeste leerlingen, vanwege de hitte, naar de zee gegaan om te surfen, spelen of om gewoon lekker 

pootje te baden. Het surfen bleek moeilijker te gaan, dan dat het er uit zag, maar toch lukte het een aantal leerlingen om de sport 

al binnen een paar uur goed onder de knie te krijgen.

Rond een uur of 3 vertrok iedereen weer naar de bussen, waarna we rond half 5 arriveerden op school. Een erg warme, maar 

bovenal meer dan geslaagde dag!

Voor foto’s en video’s van dit schoolreisje verwijzen we naar de facebookpagina van de school! Accent VSO Op Zuid
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Schoolreis 25-06-2019, Hoek van Holland



Accent VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80

3076 AJ Rotterdam

Tel: 010 – 293 08 08

vso-opzuid@cvoaccent.nl
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