
Agenda 

 

Beste ouders,  

 

Inmiddels is het schooljaar al weer een paar weken aan de gang.  Wat zeer fijn is om te 

melden is, dat het leerlingenaantal van de school groeit . Dit betekent, dat het vertrouwen 

van ouders en leerlingen in de school groot is. Momenteel zijn er op de school 80 

leerlingen ingeschreven. We hebben alle ouders geïnformeerd over de plannen van  

school voor het schooljaar 2019-2020. Ik heb u ook beloofd om u na een geruime tijd te 

informeren over de voortgang van de plannen. Dit heeft met name betrekking op het 

ingevoerde brancheonderwijs op dinsdag en donderdag en het onderwijs in het domein 

vrijetijd op woensdag.  

De schoolgids van 2019-2020 van Accent VSO Op Noord wordt opgestuurd, zodat u 

deze spoedig in uw bezit heeft. Wanneer u toch nog vragen heeft, kunt u deze altijd 

stellen aan de groepsleerkracht van uw kind of u kunt ook met de directie van de school 

in contact treden.  

Onze ambitie is dat Accent VSO Op Noord  voor kwaliteit gaat, een veilige 

schoolomgeving waarborgt voor alle leerlingen  en een uitdagende leeromgeving 

aanbiedt aan alle leerlingen.  

 

Namens het schoolteam van Accent VSO Op Noord,  

 

De heer D. Everts  

Vestigingsdirecteur Accent VSO Op Noord 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 16 september 

Startfeest 

 

Datum 1 oktober 

Presentatie voor de ouders 

 

Datum 7 oktober 

Schoolfotograaf 

 

Datum 10 oktober 

Studiedag 

 

Datum 19 t/m 27 oktober 

Herfstvakantie 

 

Datum 28 oktober 

Studiedag 

 

Datum 8 november 

Schoolontbijt 
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Schoolfotograaf 
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 Op maandag 7 oktober komt de schoolfotograaf op school. 

Nadat de schoolfotograaf is langs geweest krijgt u een unieke inlogcode, waarmee u de foto’s kunt bekijken en verschillende opties en 

pakketten kunt bestellen. 

 

 

 

Rots en Water  

Wij starten dit jaar op school met het programma “Rots & Water”. Alle leerlingen volgen dit programma. Het betreft 10 

lessen die maandelijks worden gegeven tijdens de gymles op de 3e maandag van de maand. De eerste les is op 

maandag 23 september a.s. 

 

Wat is “Rots & Water”? 

 

- weerbaarheidstraining 

- anti-pestprogramma 

- ontwikkeling van sociale  vaardigheden 

 

Wat leer je tijdens “Rots & Water”? 

 

- stevig in je schoenen staan 

- grenzen aangeven en te accepteren 

- samenwerken en samen spelen 



Schoolrestaurant  
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Startfeest: 
 
Aanstaande maandag hebben wij in de middag een startfeest. De leerlingen mogen mooi gekleed naar school komen. We 

toosten met elkaar op de nieuwe leerlingen en leerkrachten en op het nieuwe schooljaar! 

 

 

 

 

Vanaf dinsdag 3 september is de schoolkantine 

(restaurant) voor de leerlingen weer open.  De 

leerlingen kunnen op dinsdag en op donderdag 

zelfgemaakte lunchgerechten kopen zoals belegde 

broodjes, vers gemaakte soep. De prijzen variëren 

tussen de €0,50 en de €2,00. 

Wij verwelkomen de nieuwe leerlingen: 

Leonore, Riley, Joan, Stanley, Maartje, Romana, Joël, Jeayla,  Adones, Damiaro, Jaydon, 

Kimberley, Ramich, Demion, Milan, Aicha en Houda. 
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Duiken en snorkelen in 2C 



Vrijetijdsbesteding 

Op de woensdag zijn we gestart met lessen vrijetijdsbesteding. 

De leerlingen konden hun voorkeur geven voor: fotografie, koekjes bakken, computerles, potten bakken, muziek, tekenen, 

houtbewerking, bordspellen, drama.  Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn hier heel actief mee bezig zoals u kunt zien. 
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Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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