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Beste ouders en begeleiders, 

Eindelijk… vanaf deze week mogen de leerlingen 

weer naar school. Nog niet alle dagen, maar toch fijn 

dat er ook weer gewoon op school les gegeven kan 

worden. 

De eerste dagen zijn goed verlopen. De meeste 

leerlingen hebben zich snel aangepast wat de 1,5 

meter afstand betreft. 

Helaas kunnen we niet voorspellen tot hoelang deze 

situatie zal voortbestaan, maar we hopen dat op 

termijn alle leerlingen weer alle dagen naar school 

kunnen. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de studiedag, het 

niet doorgaan van de Prokkelstage, teruggave geld  

kaartjes modeshow en paaseierenactie en een 

bericht vanuit de gemeente Venlo. 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 
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1. Prokkelstage 

De Prokkelstage die gepland stond op 11 juni a.s. gaat helaas niet door vanwege de 

Corona crisis. 

 

2. Studiedag 

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

personeel. Alle leerlingen hebben op deze dag vrij. 

 

3. Paaseierenactie en modeshow 

Ook vanwege Corona gingen de paaseierenactie en de modeshow dit jaar niet door. 

De envelop met bestelling/geld voor paaseieren heeft u al terug gekregen of krijgt     

u komende week via de mentor. 

Kaartjes voor de modeshow worden ook teruggenomen. Deze kunnen ingeleverd 

worden op het stageplein: onze administratie zorgt ervoor dat het geld retour komt. 

 

4. Regelingen voor ouders met een laag inkomen 

De gemeente Venlo ondersteunt verschillende jeugdfondsen, waar ouders met een 

laag inkomen gebruik van kunnen maken. Dat is fijn, zeker in deze onzekere tijden 

van de coronacrisis. Met deze jeugdfondsen kunnen kinderen van ouders met een 

laag inkomen toch gewoon lid worden van sportclubs, muziekverenigingen enz. of 

zwemlessen volgen. Ook is het in sommige gevallen mogelijk dat een kind een fiets of 

laptop via deze fondsen krijgt. 

Daarnaast heeft de gemeente Venlo  voor deze groep mensen ook de persoonlijke 

stadspas Venlo. Op deze pas staat een bedrag van € 100,- per gezinslid per jaar. Dat 

bedrag kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een uitje, een dagje speelparadijs, een 

theater of bioscoop. Bij verschillende plaatsen in de gemeente Venlo kan met deze 

pas worden betaald. Volwassenen kunnen deze pas ook gebruiken voor een bijdrage 

aan lidmaatschap voor een vereniging.  

  

Deze regelingen zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen. Dat is fijn in deze tijd, 

want door de coronacrisis zijn er nog veel meer mensen die moeilijk rond komen. 

Denk bijvoorbeeld aan ZZP-ers. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van 

deze regelingen?   

Ga naar:  https://stadspasvenlo.nl/participatieregeling/  Hier vindt u informatie over 

de hoogte van de bijstandsnorm en over de stadspas. Voor alle regelingen voor 

kinderen, kijk op www.jeugdfondsenvenlo.nl. Contactpersoon van Impuls voor het 

jeugdfonds is Ans Janssen (map.janssen@ogbuitengewoon.nl). 
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