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Beste ouders en begeleiders, 

 

Vorige week ontving u onze eerste nieuwsbrief van 

dit schooljaar.  

Vandaag volgt alweer een tweede. 

Het is niet gebruikelijk om zo snel alweer met een 

nieuwsbrief uit te komen, ware het niet dat er wat 

verschuivingen zijn in data van dit schooljaar. 

Meer hierover leest u in deze brief. 

 

Verder nieuws over de sponsorloop en de 

schoolfoto’s. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

 

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

Oorspronkelijk stond er een studiedag gepland op  maandag 3 februari 2020. 

Deze studiedag komt echter te vervallen. 

Leerlingen komen op deze dag dus gewoon naar school. 

In plaats daarvan is er een studiedag op donderdag 12 maart 2020.  

Alle leerlingen hebben die dag vrij. 

Graag even veranderen in de prikbordbrief! 

 

2. Impulsrun 

Door omstandigheden vindt de Impulsrun komend jaar niet plaats op vrijdag  

8 mei, maar op vrijdag 15 mei 2020. Ook dit s.v.p. even veranderen in de 

prikbordbrief! 

Meer nieuws hierover volgt te zijner tijd. 

 

3. Ouderavond nieuwe leerlingen 

Zoals vermeld in de prikbordbrief is er op maandagavond 16 september a.s. 

een ouderavond voor de ouders/begeleiders van de nieuwe leerlingen. 

Ouders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Vriendelijk verzoek om 

opgaves volgende week in te leveren of te mailen met de mentor van uw 

zoon/dochter. 

 

4. Schoolfoto’s 

Een dezer dagen heeft u via uw zoon of dochter schoolfoto’s mee naar huis 

gekregen. Wanneer u de foto’s wilt behouden, kunt u de  incasso-opdracht 

mee naar school geven. U kunt echter ook gepast contant geld mee naar 

school geven. Tip is om de mentor van uw zoon/dochter te mailen wanneer 

de incasso-opdracht of geld mee naar school komt, zodat het niet in de tas 

blijft zitten. Wanneer u de foto’s wilt retourneren, zorg er dan s.v.p. voor dat 

de verpakking niet open gemaakt is. Dit verplicht u namelijk tot koop! 

Op 18 september worden het geld/machtigingen en foto’s opgehaald op 

school. Het zou fijn zijn als we die dag alle spullen op school hebben. 

Alvast dank voor de medewerking! 
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5. Info ochtend sponsorloop 

In het kader van de sponsorloop op 11 oktober a.s. kwamen gastspreekster 

Lea Pennings en haar man Herm afgelopen woensdag onze leerlingen 

informeren over de stichting Semangat uit Java, het eiland van Indonesië. 

De Indonesische sferen zijn op verschillende plekken binnen school te zien 

middels mooie materialen (becak: fietstaxi, eetkraampje, grote 

wajangpoppen en vlaggen). 

Ook fotomaterialen van dit project zijn te bezichtigen t/m 11 oktober 

wanneer de sponsorloop start. 

 

Het doel: Wij helpen gehandicapte jongeren met 

operaties, medicijnen en hulpmiddelen!  

De leerlingen hebben een envelop met informatie brieven 

meegekregen om geld op te halen.  

Uiterlijk 9 oktober a.s. mogen ze het opgehaalde bedrag 

inleveren op school. 

Iedereen héél véél succes met het ophalen van het geld en 

alvast veel wandelplezier op 11 oktober! 
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