
 

 

Beste ouders en begeleiders, 

Gelukkig ging de school deze week weer 

open en konden we starten met lesge-

ven op school. Wat fijn om zoveel blije 

gezichten te zien bij binnenkomst. We 

hadden allemaal zin om te starten. Wel-

iswaar met een gedeelte van de leer-

lingen. Uiteraard hopen we dat we op 

termijn weer alle dagen open zijn voor 

alle leerlingen. 

In ieder geval gaat volgende week een 

deel van de LOL-stages weer starten.   

Indien van toepassing zullen mentoren u 

hierover op de hoogte stellen. 

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor 

de Open Dag, die helaas ook dit school-

jaar niet plaats kan vinden  

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

In deze nieuwsbrief aan-
dacht voor: 

• Niet doorgaan van de Open 
Dag  op 10 maart 

• Geen studiedag op 19  
maart  

• Typecursus voor kinderen 
met leerproblemen 

• Foto-opnames website   
Onderwijsinspectie afgelast 
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Niet doorgaan Open Dag op 10 maart. 

Volgens onze jaarplanner zou er komende woensdag een Open Dag zijn op Im-

puls. Door de Coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om ouders, nieuwe 

leerlingen, buurtgenoten  en andere belangstellenden op school te ontvangen. 

Onze werkgroep ‘Open Dag’ is bezig met  

voorbereidingen voor een alternatief. 

Te zijner tijd zult u hier meer over horen. 

 

Studiedag 19 maart gaat niet door 

De geplande studiedag van vrijdag 19 maart gaat niet door. Personeel zal buiten 

de lestijden met elkaar vergaderen. Leerlingen komen op deze dag gewoon naar 

school. De vervoersbedrijven zijn hierover ingelicht.  

Ergotherapie Noord Limburg biedt Typecursus aan 

De ergotherapie-praktijk die enkele van onze leerlingen behandelt, verzorgt een  

type-cursus die ook geschikt is voor kinderen met leer-en ontwikkelingsproblemen. 

In de bijlage vindt u nadere informatie hierover en contactgegevens. 

Foto-opname voor website Onderwijsinspectie geannuleerd 

Na onze oproep in de nieuwsbrief van 13 november hebben diverse ouders toestem-

ming verleend voor het maken van foto’s t.b.v. de website van de Onderwijsinspec-

tie. In verband met de aanhoudende corona-beperkingen en beperkte geldigheid van 

de toestemming, hebben we deze opnames helaas ook moeten annuleren. 


