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Nieuwsbrief Juni 2020
Beste ouders/verzorgers,

Het is fijn om weer met elkaar op school te zijn. De schooldagen verlopen rustig en de 

leerlingen beginnen te wennen aan het protocol. Het “nieuwe normaal” wordt normaal.

Tijdens de persconferentie van woensdag 24 juni heeft u kunnen horen dat de VO 

scholen weer helemaal open mogen na de zomervakantie. Dit houdt in dat alle leerlingen 

dan weer tegelijk welkom zijn. Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden 

van elkaar, maar de leerlingen moeten wel 1.50 m afstand houden van alle volwassenen 

en de volwassenen onderling ook. Deze maatregel blijft dus gehandhaafd. Op maandag 

31 augustus vanaf 8.30 uur wordt uw kind dus weer op school verwacht. Alle leerlingen 

zullen dan 5 dagen per week naar school of stage gaan. Tot de zomervakantie blijven de 

huidige maatregelen van toepassing (kleinere klassen, 2 dagen school, etc.).

We proberen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan met aanpassingen voor de 

veiligheid van iedereen. U heeft een uitnodiging gekregen voor de spreekmiddag en -

avond. Normaal verwelkomen we u in het restaurant met een kopje koffie of thee. Deze 

keer is dit niet mogelijk, omdat het dan te druk in de school wordt en het handhaven van 

de 1.50 m niet mogelijk is. We rekenen op uw begrip en hopen u volgend schooljaar weer 

in het restaurant te kunnen ontvangen. U bent van harte welkom voor een gesprek met 

de mentor op de alternatieve manier, zoals aangegeven in een eerdere brief.

Op dit moment worden er nog steeds nieuwe leerlingen voor volgend schooljaar 

aangemeld. Dit is de reden dat u nog niet op de hoogte bent van de groepsindeling. Er 

moet nog steeds geschoven worden in de groepen. We hopen u zo snel mogelijk te 

kunnen informeren. Het leerlingenaantal is gestegen ten opzichte van vorig jaar en daar 

zijn we trots op! 

Mevrouw A. Hartman heeft op 1 mei  een gezonde dochter gekregen. Haar naam is Liz. 

Wij wensen haar veel geluk met haar gezin!

Mevrouw L. van Dam is na een lange tijd afwezig te zijn geweest weer aan het re-

integreren bij ons op school. Op dit moment is zij gestart in de D-groepen. Fijn dat zij 

weer bij ons terug is en voldoende is hersteld om haar werkzaamheden weer op te 

bouwen.

Aan het einde van dit schooljaar gaan mevrouw S. Groen en mevrouw I. van der Meer 

met vervroegd pensioen. Bij de start van het jaar zullen zij nog wat taken voor ons 

verrichten, maar zijn zij niet meer werkzaam in de groepen. Wij bedanken hen voor hun 

jarenlange inzet voor onze school en hopen dat zij van een fijne pensioentijd gaan 

genieten.

Donderdag 16 juli is de laatste dag dat de school open is. De leerlingen die op vrijdag 

naar school gaan zijn ook de vrijdagochtend vrij. Voor hen is de laatste schooldag 

dinsdag 14 juli

De school is dus op vrijdag 17 juli gesloten.

Namens het team wens ik u alvast een fijne vakantie

Mw. P.H. E. Nagtegaal

• OPP gesprekken: 

Dinsdagmiddag en -avond 7 juli

(groep 3AB, 4AB, 5 AB , D2 en groep 

VP)

Donderdagmiddag en -avond 9 juli 

(groep 1D, groep 1BD, groep 1AB, 

groep 2AB)

• Dinsdag 14-07-2020 

Afscheidsmiddag 

schoolverlaters

• 17-07-2020 t/m 28-08-2020 

Zomervakantie

• Let op!! Vrijdag 17 juli 

2020 zijn de leerlingen 

vrij! 
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Wij zijn hard op zoek naar ouders/ verzorgers die onze MR willen versterken. 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de 

medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de 

medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te 

praten over het beleid op school.

De Medezeggenschapsraad op onze school komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. 

De eerste vergadering staat gepland op 07-09-2020

De volgende data worden nog nader bepaald, afhankelijk van ieders mogelijkheden.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de MR of een keer een vergadering  wilt bijwonen wendt u zich dan tot Mw.N. Dijkstra-

Donkers 

(email: n.dijkstra@accent-vso.nl) . 

Meer informatie over de Medezeggenschap is te lezen op www.infowms.nl

Medezeggenschapsraad
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Wedstrijd  zon
Er zijn mooie zonnen binnengekomen! 
Er is flink geplakt, geschilderd en gehandwerkt. De werken hangen nu in de hal van de school.
Dit zijn wat foto’s van het schitterende werk. Op vrijdag 26 juni sluit de wedstrijd en gaan we kijken wie de winnaar wordt. 
Dat hoor je op 1 juli!
Elke leerling die meedeed heeft inmiddels een leuk zakje bloemenzaad ontvangen.

mailto:n.dijkstra@accent-vso.nl


Nieuws vanuit de branchegroep groen 

Werk aan de winkel! 

Het is fijn dat er weer gewerkt kan worden in de tuin door de leerlingen. Tijdens de lock down stond alles stil behalve de natuur, daar 

groeide alles gewoon door. Genoeg werk te doen nu. Het onkruid groeit door het hek heen (foto1) Een hele klus om het los te 

steken en op te ruimen. Maar het resultaat (foto 2) mag er zijn. 

Alles groeit en bloeit geweldig in de tuin. Een kleine impressie……
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Nieuwe conciërge

Als nieuwe conciërge wil ik mijzelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Henk Riethoff, ik ben al ruim 26 jaar getrouwd en heb 2 

dochters van 16 en 18 jaar waarvan de jongste richting de studie ‘sportinstructeur’ gaat en de oudste voor 

‘lichttechnicus/lichtdesigner’ voor theater en concerten studeert in Amsterdam. 

Mijn vrouw (Louise) en ik komen uit Rotterdam zuid (Vreewijk) waar we nu zo’n 18 jaar wonen, samen met onze dochters, een hond, 

twee katten, twee konijnen en een heleboel vogels in de buiten volière. Wij vinden het heerlijk om lange stukken te fietsen, te 

wandelen met de hond en in de zomer heerlijk te kamperen. Wij zetten ons in voor een aantal dingen die wij belangrijk vinden zoals 

bijvoorbeeld de Voedselbank en de Roparun.

Voordat ik hier op school kwam was ik conciërge op een grote basisschool in Rotterdam Crooswijk. Dit was echter niet wat ik zocht 

en ben na een prettig gesprek bij VSO “Op Zuid” hier terecht gekomen, een keuze die mij zeer goed is bevallen. 

Wat mij het eerste opviel op deze school is dat het een rustige, vriendelijke en mooie school is, waar de kinderen (jongeren) zich op 

een hele prettige manier opstellen. Ze staan altijd voor je klaar om te helpen. Ik ben door iedereen, ook door de collega’s heel fijn 

opgevangen. 

Ik hoop dat de kinderen zich vrij voelen om even een praatje (of een lolletje) te komen maken en dat ze mij een leuke (maar kale) 

conciërge vinden. 
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Onlangs heeft de branche Consumptieve technieken een echt barista apparaat gekregen. 

De leerlingen kunnen zo leren hoe een echte barista werkt. 

De vaardigheden worden geoefend in de horeca lessen op school. Uiteindelijk is het mogelijk voor onze leerlingen om het 

certificaat “Junior barista” te behalen.

Naast het oefenen in de lessen op school kunnen de leerlingen natuurlijk ook straks weer oefenen in ons mooie vernieuwde 

restaurant (als dat weer open mag). Zo kunnen de gasten en collega’s vanaf nu worden voorzien van heerlijke koffiesoorten! 



Houtbewerkingslessen
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Na weken thuis te hebben gewerkt is het fijn om op school praktisch met de leerlingen aan de slag te kunnen gaan. Natuurlijk wel in 

kleine groepjes en elke leerling met zijn eigen gereedschap, dat steeds goed wordt gereinigd. Een extra hindernis is dat leerlingen 

tijdens de techniekles geen machines mogen gebruiken zoals de vlakschuurmachine of kolomboormachine. 

Deze periode zijn de leerlingen bezig om een insectenhotel te maken. Voor de coronacrisis heb ik contact gehad met de gemeente 

Alphen aan den Rijn. Deze gemeente is bezig met het vergroenen van hun schoolpleinen. Om dit te kunnen realiseren hebben zij o.a. 

plantenbakken, vogelhuisjes en insectenhotels nodig. In overleg met de gemeente Alphen is afgesproken dit laatste te gaan maken 

voor hun schoolpleinen. 

Om te zorgen dat leerlingen zo veilig mogelijk kunnen werken heb ik ervoor gekozen ‘bouwpakketten’ te maken. Dit houdt in datde

planken zijn gezaagd en voorgeboord. 

We maken twee soorten: grote insectenhotels van douglas hout en kleintjes van pallethout. Zie hieronder de leerlingen in actie! 
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