
 

 

Beste ouders en begeleiders, 

 

Nog enkele weken en dan begint de zomerva-

kantie. Door het mooie weer van de laatste tijd 

komen we al een beetje in vakantiestemming.  

Toch staan er de komende weken nog een aan-

tal belangrijke zaken op het programma, zoals 

de rapportbesprekingen, de schoolverlaters-

avond, kennismaking in de nieuwe groepen en 

de afsluitingsdag. 

Dit schooljaar gaat ook een aantal personeels-

leden Impuls verlaten. Meer nieuws hierover in 

deze nieuwsbrief. 

Eerder ontving u al het bericht dat onze direc-

teur Gert-Jan Wismans Impuls vaarwel gaat 

zeggen om zich helemaal te kunnen richten op 

de Ulingshofschool. 

In Lotje Dirkse denken we een goede opvolger 

gevonden te hebben. 

 

Fijn weekend, 

Team Impuls 

 

 

• Afscheid personeel 

• Herinnering oproep Spon-

sorloop 

• Hiphop dance bij de 

Madsonclub 

• Kennismaking nieuwe groe-

pen en schoolverlaters-

avond 
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 Afscheid van personeel 

Komend schooljaar zullen we een aantal personeelsleden niet meer terug zien op Impuls. 

Meta Coolen (docent bewegingsonderwijs), Oda Vermeulen (leerkracht) en Wil Tissen 
(onderwijsassistent) gaan ons verlaten, omdat ze met pensioen gaan. 

Nicole Peters (leerkracht) werkte dit schooljaar al twee dagen op  Ulingshof en was op 
maandagen nog werkzaam in AD2. Zij gaat met ingang van het komende schooljaar volledig 
op Ulingshof werken. 

Beau Nellissen (leerkracht) gaat ons verlaten vanwege verhuisplannen en Evy Smits moet 
helaas om gezondheidsredenen afscheid nemen van Impuls. 

Omdat Lotje Dirkse benoemd is als directeur van Impuls, is er een vacature Intern Begelei-
der.  

Tot slot heeft Renée van Melick, onze gedragswetenschapper, een andere baan aanvaard en 
zal na de zomervakantie niet terugkeren op Impuls. 

Dat betekent dus een groot aantal vacatures. Gelukkig hebben we inmiddels al een aantal 
geschikte opvolgers gevonden. 

Anne Nijssen en Lizeth in ’t Veld (onderwijsassistentes) hebben dit schooljaar reeds vervan-
gen en zullen ook het komende schooljaar werkzaam zijn op Impuls. Daarnaast hebben we 
als onderwijsassistente Juulke Seegers kunnen aanstellen. 

Lobke van Giesen komt het team als leerkracht versterken en Rick Wilms gaat, behalve les-
taken, de gymlessen van Meta overnemen.  

We verwachten de overige vacatures over niet al te lange tijd ingevuld te hebben.                    

Herinnering oproep Sponsoractie 
 
Zoals jullie allemaal weten hebben we dit schooljaar een succesvolle actie gehouden voor 
De Kinderen van Kenia. 
 

Ook volgend schooljaar staat er weer een sponsor actie op het programma. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een goed doel!   
Het doel moet iets te maken hebben met kinderen/jeugd en het moet een kleine organisa-
tie betreffen. 
 

Hebben jullie ideeën hiervoor laat het aan ons weten via de mail: 
M.bakker@ogbuitengewoon.nl 
Jullie kunnen de ideeën insturen tot 9 juli a.s. 
 

De leerlingenraad zal dan voor de zomervakantie samen met onze leerlingen nog een goed 
doel uitkiezen. 
We hopen op veel reacties, groetjes de sponsorloopcommissie 
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Hip-hop voor G-groep 

De Madsonclub in Venlo organiseert Hip Hop danslessen voor jongeren  

met een verstandelijke beperking. Meer informatie is te verkrijgen via 

Dance Masters Madsonclub 

Kaldenkerkerweg 37 

5913 AC Venlo 

Telefoon: 077 3514650 

Website:  www.madson.nl 

Mail: info@madson.nl 

 

 

Kennismaking nieuwe groepen en schoolverlatersavond 

Op maandag  19 juli a.s. zullen de leerlingen kennismaken met de nieuwe groep voor het 

komende schooljaar. Zodra de groepsindeling definitief is, zullen we de leerlingen hier-

over berichten. 

De schoolverlatersavond kan dit schooljaar ook weer plaatsvinden. Deze is op woensdag 

21 juli en in verband met de nog geldende Corona maatregelen alleen voor genodigden 

toegankelijk. 

De laatste schooldag –23 juli– is de school om 12.00 uur uit. Vervoersbedrijven zijn hier-

over op de hoogte gesteld. 


