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Impuls             077 354 22 07 

Lingsterhofweg 1            impuls@ogbuitengewoon.nl 
5931 MA Tegelen            impuls.ogbuitengewoon.nl    

 

Beste ouders en begeleiders, 

Wat vliegt de tijd! 

Morgen begint alweer de meivakantie en wanneer we dan 

op 14 mei weer naar school komen, resten ons nog  8 

weken waarin we het schooljaar afsluiten en ons 

voorbereiden op het nieuwe schooljaar. 

In deze brief aandacht voor de talentenshow die na de 

meivakantie hier op school gehouden wordt. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

Verder aandacht voor een evenement in Baarlo waar onze 

leerlingen met hulp van een buddy ook aan deel kunnen 

nemen. 

Tot slot graag uw aandacht voor het regelen van het 

leerlingenvervoer in het komende schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

mailto:impuls@ogbuitengewoon.nl
https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Talentenshow 

Dinsdagavond 29 mei om 19.00 uur is er een spetterende talentenshow op Impuls:     
“Just do it”. 
Tijdens deze show kunnen jullie genieten van verschillende acts, zoals dans, toneel, zang, 
sport, filmpjes en nog veel meer! 
Binnenkort krijgen jullie hier een uitnodiging voor en kunnen jullie je opgeven. 
Na afloop is er koffie en thee. 
Voor de deelnemers komt er nog een extra brief waar alle belangrijke informatie in staat. 
 
Maandagmiddag 28 mei is er al een voorstelling voor onze leerlingen om 13.00 uur. 
De show duurt ongeveer 1,5 uur. Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
Mochten er nog vragen zijn, kunt u mailen naar:  v.bloemen@ogbuitengewoon.nl 

 

2. Baarlo Battert op 2 juni a.s. 
Van de organisatie van dit evenement kregen we o.a. het volgende nieuws binnen: 
De 4e editie van ‘BaarloBattert’ (voorheen bekend als BaarloStormt) staat voor de deur. 
BaarloBattert is een onderdeel van de Volksfeesten Baarlo en is een obstakelrun die in   
het groene en historische hart van Baarlo plaatsvindt.  
Tijdens dit onderdeel zullen deelnemers een intensief maar uitdagend en nat parcours 
afleggen waarbij het doorzettingsvermogen en plezier centraal staan.  
De populariteit van de Obstakelrun neemt toe en hiermee groeit de maatschappelijke 
functie van het evenement. Om toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijke 
doelgroep, zijn er samenwerkingen opgezet.  
Daarom is er ook een parcours uitgezet met de mogelijkheid van een buddy. 

 
Deelname reguliere parcours met buddy  
Bestormers waarbij men het nodig acht, kunnen samen met een buddy deelnemen aan 
BaarloBattert. De Buddy mag gratis deelnemen en hij/zij begeleidt de deelnemer bij het 
afleggen van het parcours.  
De Buddy is een coach die extra toelichting geeft bij hindernissen, een steun, een maatje 
en een rustpunt voor de deelnemer.  
Hiervoor geldt dat de buddy altijd verantwoordelijk blijft voor de deelnemer.  
 

De deelnemer kan zich, net als de reguliere deelnemer, aanmelden via de website en 
deelnemen aan de reguliere afstand, categorie en leeftijd.  
De Buddy stuurt vervolgens een mailtje naar info@baarlobattert.nl met zijn/haar eigen 

naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, telefoonnummer in noodgevallen, 
emailadres en bevestigt hierin dat hij/zij in het bezit is van een zwemdiploma. Tevens 
vermeldt hij/zij de naam, geboortedatum en woonplaats van de deelnemer die hij/zij 
gaat begeleiden. 
Aanmelden kan via de website www.baarlobattert.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.bloemen@ogbuitengewoon.nl
http://www.baarlobattert.nl/
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3. Leerlingenvervoer komend schooljaar 
Denkt u eraan om het leerlingenvervoer voor het komende  
schooljaar te regelen?  
Voor de leerlingen uit de gemeente Venlo en Beesel wordt het schooladvies naar de 
gemeente gemaild (met een CC naar de ouders). U zult echter zelf via de site van de 
gemeente Venlo uw eigen aanvraag moeten doen. 
Andere gemeenten hebben het weer anders geregeld. Hebt u een schooladvies 
nodig, geef dit dan door aan de mentor van uw zoon/dochter. 

 
4. Meivakantie 

Het team van Impuls wenst iedereen een gezellige Koningsdag en een fijne 
meivakantie. Tot 14 mei! 
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