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Beste ouders/verzorgers, 

Nog even en Carnaval staat voor de deur. Hier op 

school zijn de voorbereidingen voor dit feest in volle 

gang: de aula wordt mooi versierd, leerlingen zijn 

bezig met oefenen voor de verschillende acts, de 

prinsenpakken worden in orde gemaakt. 

Kortom, iedereen is druk bezig om er weer een heel 

gezellig feest van te maken. In deze nieuwsbrief  

extra informatie hierover. 

Verder ook aandacht voor een woonvoorziening in 

Vierlingsbeek en voor de jaarlijkse thema-avond op 

Impuls, waarbij we weer belangrijke thema’s gaan 

presenteren. 

 

Het team van Impuls wenst iedereen een heel 

gezellige Carnaval en voor daarna een fijne 

vakantieweek! 

 

Team Impuls 

 

 

https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Paaseierenactie 

Ook dit jaar organiseren we een paaseierenactie. Na de Carnavalsvakantie mogen er 

weer lege kartonnen eierdozen meegebracht worden. 

Let op: enkel eierdozen voor 10 eieren kunnen we gebruiken. 

 

2. Woongroep Aventurijn op zoek naar nieuwe bewoners 

  Woongroep Aventurijn is een kleinschalige woonvorm en logeeropvang voor    

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Vierlingsbeek.  

Men is op zoek naar  nieuwe bewoners.  

Voor meer informatie: zie www.gezinshuis-aventurijn.nl of neem contact op met 

zorgondernemers Gea 0646578091 of  Cheryl 0622086610 of  mail naar 

info@woonhuisaventurijn.nl | Spoorstraat 12 | 5821 BD  Vierlingsbeek 

 

 
 

 

3. Thema-ouderavond 

Zoals vermeld in de prikbordbrief vindt er op maandag 18 maart een thema-

ouderavond plaats op Impuls.  

Meer nieuws en een opgaveformulier volgen in de loop van volgende week. 

 

4. Studiedag 

Op donderdag 28 maart is er een studiedag voor het personeel.  

Alle leerlingen hebben die dag vrij. 

 

5. Vastelaovend op Impuls 

Zie volgende bladzijde 

 

 

 

http://www.gezinshuis-aventurijn.nl/
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Vastelaovend op Impuls !!! 

  Beste ouders en verzorgers, 

Vrijdag 1 maart 2019 

 vieren we weer carnaval op school samen met ons prinsenpaar  

  en hun adjudanten. 

Wie oh wie worden dit jaar onze nieuwe prins, prinses, adjudanten en ceremoniemeester 

.................? 

~ 

Het feest vindt plaats in : 

De aula  van Impuls 

 in Tegelen  

met als thema:   

 Weej staon d’r gekleurd op  

 

Vanaf 9.00 uur houden we een zitting met de leerlingen. Leerlingen zullen optreden en de prins 

en prinses komen uit. 

Tussen de middag eten we een frietje en krijgen de leerlingen                                                  

wat te drinken. 

Uiteraard komen er carnavalsgezelschappen uit Venlo en Tegelen bij ons op bezoek.               

Ook komt er weer een joekskapel.  

De leerlingen krijgen van school consumptiebonnen voor drinken, chips en snoep.  

De hele  week na carnaval hebben de leerlingen vrij. Op maandag 11 maart worden de leerlingen 

weer op school verwacht ! 

We wensen u een prettige en vooral gezellige Vastelaovend !! 

         Prins, prinses, adjudanten, ceremoniemeester en personeel  van Impuls                               

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gmsreeuwijk.nl/event/carnaval/&ei=IiC9VODMEo3DPIGwgYAI&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNFVsVyiIL0sKQe72N4kv-0uis4_sg&ust=1421767066437383
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9tMvX8s7gAhVhMOwKHafTD08QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/regenboog-vlag-90x150cm/9200000065934846/&psig=AOvVaw08_MWBbev649t1f6YVzAqU&ust=1550909615835946
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_hKby8s7gAhUJ26QKHTxNCQwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dereisvanbrandaan.nl/carnaval/&psig=AOvVaw3Obwomqx1Prbm_JwEh1b89&ust=1550909662555619

