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SCHOOL VAN DE MAAND:

GEHUISVEST

De Sprong in Deurne

Op 1 januari 2015 zijn SWV HelmondPeelland PO en VO verhuisd naar
Berkveld 19 in Helmond. Deze maand
stond voor ons in het teken van verhuizen.
We willen graag onze contactgegevens
nogmaals vermelden:
SWV
Helmond-Peelland
VO,
bezoekadres: Berkveld 19, 5709 AE in
Helmond, postadres: postbus 551, 5700
AN in Helmond. U kunt ons telefonisch
bereiken via (0492) 792 700 en per mail
via vo@swv-peelland.nl. SWV HelmondPeelland PO kunt u telefonisch bereiken
via (0492) 511 232 of per mail via
po@swv-peelland.nl. Op de volgende
pagina vindt u een kleine impressie van
ons kantoor.

Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand: De Sprong, school voor
praktijkonderwijs. De Sprong is een
deelschool van de Instelling Voortgezet
Onderwijs Deurne (IVO-Deurne) en is
gevestigd aan de Burgemeester Roefslaan
in Deurne. De school telt 93 leerlingen,
waarvan 12 leerlingen in de integratieklas.
De integratieklas is een samenwerking met
de Antoon van Dijkschool in Helmond. Er
komen leerlingen van het sbo en van het
reguliere basisonderwijs naar De Sprong.
Meer informatie vindt u op de website van
De Sprong.

OPENING

De Sprong te Deurne

Optie facilitering integratieklas

Op 14 januari 2015 hebben SWV
Helmond-Peelland PO en VO het kantoor
feestelijk geopend. Peter de Vries van
CPS heeft een lezing gehouden over
ouderbetrokkenheid 3.0. Het was een
interessante en inspirerende lezing.
Mocht u interesse hebben in zijn e-book,
dan kunt een e-mail sturen naar vo@swvpeelland.nl. De leerlingen van de Antoon
van Dijkschool hebben gezorgd voor iets
lekkers bij de koffie. Na de lezing van
Peter de Vries was er een receptie voor
belangstellenden en de mogelijkheid om
de kantoren te bezichtigen. Leerlingen
van de Berkenschutse en van de
Praktijkschool Helmond hebben voor
lekkere hapjes gezorgd. Deze werden
uitgeserveerd door leerlingen van de
Praktijkschool Helmond.
Kortom, het was een geslaagde opening
en wij bedanken de betrokkenen die
aanwezig waren op 14 januari 2015. Op
de volgende pagina’s vindt u een aantal
foto’s die tijdens de opening zijn gemaakt.
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Ons nieuwe kantoor
Peter de Vries over
ouderbetrokkenheid 3.0

Welkomstwoord door Annemie
Martens en Hans Schapenk

Hapjes gemaakt door leerlingen van de Praktijkschool
Helmond en de Berkenschutse

Cake en koekjes gemaakt door
leerlingen van de Antoon van
Dijkschool

Boven: lezing Peter de Vries, beneden: de
receptie

Optie facilitering integratieklas
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