
 

 

Geachte ouders en begeleiders, 

 

Afgelopen donderdag was het eindelijk zover! 

Alle leerlingen mochten weer naar school.  

Fijn om bij binnenkomst zoveel blije gezichten 

te zien.  

In de groepen was het wel weer even wennen 

zo met zijn allen in de klas. Velen hadden el-

kaar al maanden niet meer live gezien.  

Zowel leerlingen als personeel zijn blij dat alles 

weer redelijk normaal is. 

Hopelijk blijft de situatie zich positief ontwikke-

len zodat we niet meer terug hoeven naar het 

online onderwijs, al moet gezegd worden dat 

leerlingen hierin steeds handiger zijn geworden 

en ze verdienen dan ook een groot compliment 

hiervoor! 

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor 

de Prokkelstage komende donderdag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 
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Prokkelstagedag 10 juni  a.s. 
 

Impuls vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. 
Daarom willen wij verbindingen maken met deze maatschappij en één dag per jaar leer-
lingen mee laten draaien binnen een regulier bedrijf door middel van de zgn. Prokkelstage. 
Deze Prokkelstage zorgt voor nieuwe contacten en inzichten en is een laagdrempelige ma-
nier om te laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving.  
Dit willen wij bereiken, niet door te vertellen, maar door te doen!  
De Prokkelstagedag  is dit jaar op donderdag 10 juni, dus komende donderdag. 
 
Er doen dit jaar 41 leerlingen mee met deze Prokkeldag die er iets anders uitziet dan andere 
jaren. Dit vanwege het coronavirus. De ouders zijn nadrukkelijker ingeschakeld omdat zij er 
voor gaan zorgen dat de leerlingen op de stageplek komen en daar ook weer opgehaald 
worden.  
We hebben deze keer ook veel nieuwe bedrijven moeten zoeken. Gelukkig hebben we daar-
bij hulp gehad van Incluzio voor de gemeente Venlo, Vorkmeer voor de gemeente Peel en 
Maas en Synthese voor de gemeente Horst aan de Maas en Venray. 
 
De gezamenlijke afsluiting zal online gebeuren. Foto’s, filmpjes en interviews worden bij el-
kaar gebracht  en daarna gedeeld met de leerlingen. We kunnen niet beloven dat het de-
zelfde dag thuis op de bank te bekijken is, maar zodra een en ander klaar is sturen we de 
link door naar de deelnemers van de super leuke en leerzame dag. 
   
Aanvullende informatie of indrukken over de prokkelstage op  www.prokkel.nl  
   
                                         

Herinnering studiedag 

Zoals vermeld in de prikbordbrief is er op woensdag 16 juni a.s. een studiedag voor het per-

soneel. Alle leerlingen hebben deze dag vrij. De vervoersbedrijven zijn op de hoogte van het 

feit dat leerlingen deze dag niet vervoerd hoeven te worden. 

Dit is tevens de laatste studiedag van dit schooljaar.  

http://www.prokkel.nl/


 

 

Alle leerlingen weer naar school 

Vanaf afgelopen donderdag komen alle leerlingen weer naar school. Hoewel leerlingen 
geen afstand hoeven te houden tot elkaar en we ernaar streven zo snel als mogelijk terug te 
gaan naar ‘normaal’,  hebben we toch enkele aanpassingen gehandhaafd op school. Zo gaat 
elke groep tijdens de pauzes nog afzonderlijk naar buiten en vindt het profielonderwijs bin-
nen de eigen unit plaats. Verder werken we tot de zomervakantie in de eigen groep. Dat wil 
zeggen dat we niet groepoverstijgend werken, maar dat de vakken als taal en rekenen in de 
eigen groep plaatsvinden. 

Daily Mile 

Onder het motto: “Impuls in beweging en dat doen we samen elke dag” start vanaf vandaag, 

maandag 7 juni de Daily Mile bij Impuls. 

 

De Daily Mile staat voor 15 minuten extra bewegen per dag. Dit kwartiertje staat vanaf nu elke 

dag gepland in het rooster voor de leerlingen. De 15 minuten zijn bedoeld voor een wandeling 

of een stuk rennen, ieder op zijn eigen tempo! Uit onderzoek blijkt dat, wanneer de leerlingen 

15 minuten de les onderbreken, concentratieniveau, stemming en gedrag positief worden be-

ïnvloed. Tevens zal de conditie van de leerlingen verbeteren en zijn ze eerder geneigd om in 

hun vrije tijd te sporten. 

Dit alles wordt in samenwerking met Venlo-fit en Venloop georganiseerd.  

Vandaag vond de kick-off van de Daily Mile plaats op ons voetbalveld (meerdere momenten 

verdeeld over de dag) en aansluitend werd door iedere klas de eerste officiële ronde gelopen. 


