
Ouderavond 

Op de ouderavond op 

15 november in de the-

maweken WONEN (en 

Vrijetijd) werden ouders/

verzorgers door 6 orga-

nisaties/instellingen ge-

ïnformeerd over de ver-

schillende mogelijkhe-

den van logeren en wo-

nen, en over vrijetijdsbe-

steding. 

 

Sinterklaas 

De Sint heeft zijn verjaar-

dag in elke groep ge-

vierd en dat werd een 

gezellig feestje. 

 

Schoolfotograaf 

In deze laatste week 

voor Kerst is dinsdag de 

schoolfotograaf ge-

weest om elke leerling 

weer mooi op de foto te 

zetten. Ook zijn alle 

groepen op de foto ge-

gaan, net als het hele 

team. De foto’s zijn zelfs 

al bezorgd en meege-

geven. 

 

Kerstfeest 

Donderdag 22 decem-

ber is het jaarlijkse kerst-

feest. Dit jaar niet met 

een groot gezamenlijk 

buffet in de kantine, 

maar elke groep knus in 

zijn eigen lokaal.  

 

Leerlingen 

In de maand december 

hebben 9 leerlingen af-

scheid genomen van 

school. Zij hebben met 

een ‘proeve van be-

kwaamheid’ (zelfstandig 

een opdracht uitvoeren 

voor genodigden en 

een examinator van de 

Bernardusschool) het 

Haagse ZML-diploma 

behaald.  

Celia de Mey is bij Het 

Kompas gaan werken en 

Nilesh Baldew bij de 

Weesperstraat. Jessie 

Bruijn gaat bij de houtaf-

deling van het Wester-

honk aan de slag en 

Heleen Fledderus  bij De 

Werkwinkel. Reno ten 

Brink gaat werken bij 

Stichting DAT en Anthony 

Wiersma bij Omnigroen 

van De Haeghe Groep. 

Floris Ruijters gaat met een 

arbeidscontract werken bij 

AH, Kevin Pompen (de bes-

te stagiair van Den Haag), 

ook met een arbeidscon-

tract, bij Van Gils Automoti-

ve (het beste stagebedrijf 

van Den Haag).  

 

Na de kerstvakantie maakt 

een aantal leerlingen de 

overgang naar een vol-

gende bouw. Zij zijn deze 

maand al een aantal da-

gen gaan wennen in hun 

nieuwe groep en hebben 

er zin in. 
 

NIEUWSBRIEF VSO November 2016 

Het VSO-team wenst  

alle leerlingen, ouders 

en verzorgers een he-

le fijne kerstvakantie 

toe, met gezellige 

kerstdagen en een 

leuke oudejaars-

avond. En daarna 

veel goeds voor 2017! 

 

Op maandag 09 ja-

nuari 2017 hopen wij 

alle leerlingen weer 

op school te mogen 

verwelkomen. 
 

Belangrijke data: 

 

Leerlingen om  

12.15 uur vrij 

23 december 2016 

 

Kerstvakantie 

26 december t/m  

06 januari 2017 

 

Toekomstgesprekken 

23 januari t/m  

27 januari 2017 

 

Studiedag team 

Leerlingen vrij 

01 februari 2017 

 

Valentijnsdag 

14 februari 2017 

 

Voorjaarsvakantie 

27 februari 2017 t/m  

03 maart 2017 

Esther de Boer van Rijklaan             Heliotrooplaan                             


