
 

 

 

Beste ouders en begeleiders, 

Het schooljaar 2020-2021 zit er alweer bijna 

op! Het was een roerig schooljaar met lege 

groepen, halve groepen en op het einde geluk-

kig weer hele groepen. 

 

Laten we hopen dat dit na de zomervakantie zo 

blijft,  zodat we een goede start van het nieu-

we schooljaar kunnen maken. 

 

Deze laatste week zat nog vol met activiteiten, 

zoals kennismaking nieuwe groepen, de school-

verlatersavond en uitstapjes op de afsluitings-

dag. Morgen nemen we nog afscheid van een 

aantal collega’s. Meer hierover las u in de vori-

ge nieuwsbrief.  

We kunnen nu gaan genieten van een welver-

diende vakantie! 

Graag zien we alle leerlingen op 6 september 

a.s. terug voor het startgesprek. 

We wensen iedereen een fijne zomervakantie 

met veel zon. 
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Laatste schooldag 

 
Morgen, vrijdag, is de laatste schooldag van dit jaar. De school is dan om 12.00 uur uit.  

De vervoersbedrijven zijn op de hoogte gesteld. 

Opvolger voor Renée van Melick 
 
De laatste schooldag gaan we afscheid nemen van acht collega’s.  
We hebben dit in de vorige nieuwsbrief al vermeld. 
 
Inmiddels hebben we een nieuwe opvolger voor Renée van Melick, onze gedrags-   
wetenschapper, gevonden.  
Haar naam is Dirkje van Eijk. Dirkje komt ons team met ingang van het nieuwe 
schooljaar versterken.  
Zij heeft in het afgelopen schooljaar stage gelopen op de Talentencampus en heeft 
dus inmiddels ervaring opgedaan met onze doelgroep.      
 
We wensen Dirkje veel succes op Impuls ! 

Startgesprekken 

 
Op maandag 6 september a.s. zijn de startgesprekken. U wordt dan met zoon/
dochter op school verwacht voor een gesprek met de mentor van de groep. U heeft 
inmiddels uw voorkeur kunnen aangeven voor ochtend of middag bij de mentor van 
uw zoon/dochter. 

Prikbordbrief 

Als bijlage ontvangt u de prikbordbrief. Hierin staan schooltijden, vakanties, stu-
diedagen en activiteiten vermeld. Tijdens de startgesprekken ontvangt u het      
Bijdehandje, de gedrukte versie van de prikbordbrief. 



 

 

 

G-hockey in Venlo 

Bericht van Hockey club Delta: 
 
HC Delta Venlo is de nieuwe fusieclub binnen groot Venlo. Omdat wij nu de grootste 
hockeyvereniging van Limburg zijn, vinden wij dat we voor iedereen een aanbod moeten 
hebben, in dit geval ook voor degenen die niet bij een regulier team kunnen hockeyen.     
Daarom zijn wij binnen de vereniging het aangepast hockey aan het opstarten.  

We geven twee open trainingen voor de kinderen/jongeren die het leuk lijkt om sport  
en spel te ervaren in de vorm van hockey. Deze twee open trainingen worden gegeven 
op zaterdag 11 september en zaterdag 18 september a.s. van 9.00 uur tot 10.00 uur. 

Voor meer info kunt u contact opnemen met Moon Traa:  g-hockey@hcdeltavenlo.nl 

 

Fijne vakantie 

Het team van Impuls wenst iedereen een fijne zonnige vakantie! 
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