
Agenda Schoolzaken 

Beste ouders,  

 

Het schooljaar 2020-2021 wordt binnen een aantal weken goed afgesloten. Schooljaar 

2020-2021 was een jaar, dat we niet licht vergeten. Dit turbulente jaar had ook vooral met 

Corona te maken. De school is een hele periode echt volledig dicht geweest en alle 

medewerkers hebben met name online onderwijs gegeven. Het was voor ons allemaal 

wennen en we zagen, dat alle leerlingen hun schoolwerk maakten. Natuurlijk was dit voor 

de leerlingen vaak lastiger dan wanneer ze op school zijn. Dank aan de medewerkers en 

de ouders zodat de leerlingen hun schoolwerk konden maken.  

Gelukkig zijn nu alle leerlingen weer op school zoals het hoort en kan het echte onderwijs 

weer aangeboden worden en kunnen de medewerkers de leerlingen weer goed 

begeleiden. 

We zijn heel trots, dat de inspectie de school in januari 2021 positief heeft beoordeeld en 

dat de school zich sterk ontwikkelt in praktisch onderwijs, het geven van kwalitatief goed 

onderwijs en dat we de leerontwikkeling van elke leerling goed volgen.  

Ook in de school investeren we veel. Er is nieuw schoolmeubilair. De school investeert 

tevens in nieuwe laptops voor de leerlingen door middel van laptopkarren. Tevens komen 

er nieuwe digiborden. Ook de inrichting van het lokaal faciltaire dienstverlening en de 

lokalen van de C-groepen zullen vernieuwd worden.  

Verder wens ik een ieder een fijne en gezonde vakantie toe, waar iedereen heel hard aan 

toe is. We zullen elkaar na de vakantie weer ontmoeten. 

 

 

Donderdag 15 juli is voor de leerlingen de laatste schooldag, daarna start de 

zomervakantie. Vrijdag 16 juli 2021 zijn alle leerlingen vrij. 

 

 

 

 

Studiedag, vrijdag 8 oktober 
Vrijdag 8 oktober heeft het personeel van Accent VSO Op Noord een studiedag.  

De leerlingen zijn vrij. Als uw kind extern stage loopt gaat de stage door als hij of zij 

vervoer heeft of zelfstandig naar stage gaat. 

 

16 juli 

Alle leerlingen zijn vrij 

 

16 juli – 29 augustus 

Zomervakantie 

 

30 augustus 

Start nieuwe schooljaar 2021-2022 

 

9 september  

Startfeest 

(onder voorbehoud) 

 

7 september 

Bindingsactiviteit leerlingen en 

mentoren 

(onder voorbehoud) 

 

8 oktober 

Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

 

14 oktober 

Nieuwsbrief  

 

16 – 24 oktober 

Herfstvakantie  

 

 

 

 

 

De volledige agenda kun je vinden 

op: www.accent-vso.nl  
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Sportdag 
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Op 11 en 14 juni hebben we genoten van muzikale sportdagen! 

In de grote sportzaal stond een mooi luchtkussen klaar, en er werden 

clinics gegeven door specialisten buiten onze school. 

Boogschieten, freerunning, breakdance en buiten was er een heus 

bootcamp. 

De mensen, die de clinics gaven konden goed uitleggen wat er van de 

leerlingen werd verwacht en ze konden goed met onze leerlingen 

overweg. We hebben veel geleerd: nieuwe technieken, volhouden, 

samen genieten. Het was heerlijk! Wel vermoeiend en warm, maar 

water en ijsjes gaven wel verkoeling. 

In het park stonden twee mensen van stichting Groev met allerlei 

instrumenten en werd er steeds twee uur lang met veel plezier 

muziek gemaakt op allerlei verschillende manieren. 

Heerlijk om weer eens uitgebreid zo te genieten in een jaar 

zonder schoolreis of kamp en minder leuke uitstapjes dan 

anders.  

Tijdens de muzikale sportdagen kregen we o.a. breakdance  van “Free to move!” 

Al vaker hebben we met hen gedanst. Steeds is het veel plezier en nieuwe dingen 

leren. 

De leerlingen kunnen er in hun vrije tijd ook dansen. Bijvoorbeeld op 

donderdagmiddag in de Wilgenring. Kijkt u eens op hun website, vraag een gratis 

proefles aan of belt u naar 06 – 51068172 

info@freetomove.nl , daar kunt u ook informatie vragen per mail. 

mailto:info@freetomove.nl


KEMPO 
Alle leerlingen hebben drie lessen Kempo gehad. Kempo is 

een Indische/Chinese vechtsport. De leerlingen hebben allerlei 

verschillende oefeningen gedaan, zoals een tikspel, over 

kussens heen springen, boksen, trapbewegingen op kussens 

en een plankje door trappen. Ze leren vooral ook respect voor 

elkaar te hebben en rekening met elkaar te houden. De 

leerlingen vonden het erg leuk en hebben enthousiast 

meegedaan.  

 

 
 
 
 
 

AED 

Sinds mei is op er school een AED aanwezig.  
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Nieuwe meubels in de 

lokalen 

Facilitaire dienst 
Wij gaan met een nieuwe lesmethode werken voor in 

het magazijn volgend schooljaar. Om de lessen zo goed 

mogelijk te kunnen geven gaat ons magazijn grondig 

verbouwd worden in en vlak na de zomervakantie. De 

leerlingen leren in het magazijn zaken zoals kopiëren, 

het beheren van voorraad, uitleenbonnen uitschrijven, 

bestellingen verzorgen en nog veel meer. Zodra 

de verbouwing is afgerond, laten we u de foto's met het 
eindresultaat graag zien.  

Methode Kiem: 

Beheer van het schoolmagazijn 
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Vrijetijdsonderwijs 
Op de woensdagen wordt vrijetijdsonderwijs gegeven. De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden. 
 
Nieuw is:  
 

Paardrijden in de manege.  Leren spelen in een heuse band. 

In de keuken worden maaltijden gekookt en gegeten, in het technieklokaal worden beelden gemaakt van speksteen. 

Les in muziek en drama, kunstgeschiedenis en schilderen, fotografieles en boksles door een echte bokser! 

Zo hebben we leuke en leerzame lessen! 

 

Klas CA 
In klas CA leren we van alles om zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn. 
Momenteel op de woensdag is er aandacht voor persoonlijke hygiëne en het verzorgen van het wasgoed op de juiste manier. 

 

U ziet hier een korte cursus schone sokken opvouwen tot een rolletje! Dat viel nog niet zo mee hoor, we gaan het herhalen en straks 

kunt u dat aan uw kind overlaten! Daarna nog ander wasgoed ook opvouwen natuurlijk. Als we alles goed gedaan hebben ziet u 

thuis hun werkboekje wel.   



Gym 
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Wilt u met uw kind/pupil erop letten, dat zij op de gymdagen de gymspullen op orde hebben: 

gymschoenen, een t-shirt en een broekje. 

Facebook en Instagram pagina van Accent VSO Op Noord  
 

Volgt u ons al op Facebook en Instagram?  

Regelmatig worden hier leuke en zeker ook belangrijke dingen geplaatst.      

Schoolkantine: 
 

Net zoals het schooljaar 2020 – 2021 zal dit schooljaar op dinsdag en donderdag de schoolkantine open zijn. Hier 

verkopen de leerlingen van de Horeca hun versgemaakte lunchgerechten. Je kunt denken aan soep, verse broodjes en zo 

nu en dan ‘ongezonde’ gerechten. De leerkracht zal met de leerlingen via een speciale website de bestellingen doorgeven, 

zodat de Horeca-leerlingen zelfstandig dit kunnen bekijken en zien wat zij moeten maken. 

Zeilen  
 

Maandag was het zover! Met de schoolbus reden we met z’n allen naar Hellevoetsluis. We hebben gezeild op het 

Haringvliet. Water en veel wind, dat heb je nodig wanneer je gaat zeilen en nog een boot natuurlijk.  De wind blaast in het 

zeil en duwt de boot vooruit. Met de leerlingen aan het roer. Soms ga je bakboord (naar links)  en dan weer naar 

stuurboord (naar rechts). Wanneer we overstag gingen, het zeil van de ene kant naar de andere kant gaat, moest je snel 
je hoofd bukken. Gelukkig droegen we allemaal een zwemvest. Een heerlijke ochtend op het water! 

Tekening van Marcin 
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Accent VSO Op Noord fasebord 

Nieuwsbrieven schooljaar 2021-2022 
 

• Nieuwsbrief  nr. 1 - 14 oktober 2021 

• Nieuwsbrief  nr. 2 - 21 december 2021 

• Nieuwsbrief  nr. 3 - 24 februari 2022 

• Nieuwsbrief  nr. 4 - 21 april 2022 

• Nieuwsbrief  nr. 5 – 5 juli 2022 
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Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie za 16-10-2021 t/m zo 24-10-2021 

 

Kerstvakantie za 25-12-2021 t/m zo 09-01-2022 

 

Voorjaarsvakantie za 26-02-2022 t/m zo 06-03-2022 

 

Paasmaandag ma18-04-2022 t/m ma18-04-2022 

 

Meivakantie za 23-04-2022 t/m zo 08-05-2022 

 

Koningsdag wo 27-04-2022 t/m wo 27-04-2022 

 

Hemelvaartsdag do 26-05-2022 t/m do 26-05-2022 

 

Pinkstermaandag ma 06-06-2022 t/m ma 06-06-2022 

 

Zomervakantie za 09-07-2022 t/m zo 21-08-2022 

Het team van Accent VSO Op Noord  

wenst u een prettige zomervakantie!  
 



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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