
 

 

 

 

Beste ouders en begeleiders, 

In deze nieuwsbrief is er o.a. aandacht 

voor Corona versoepelingen, de jaarlijk-

se sponsorloop, de schoolfotograaf, een 

herinnering voor de eerste studiedag 

van dit schooljaar en de ouderavond 

voor nieuwe leerlingen. 

Tot slot melden we dat er een mantel-

zorg café georganiseerd wordt door Wel-

zijnsstichting Incluzio. Deze avond vindt 

al vrij snel plaats. Wanneer u interesse 

heeft, kunt u  zich tot  komende zondag 

aanmelden. 
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Versoepeling maatregelen COVID 19 

Op de persconferentie van dinsdag 14 september jl. zijn er nieuwe maatregelen 

en versoepelingen aangekondigd. Voor VSO Impuls houdt dat het volgende in: 

• Bij een besmetting met COVID 19 van een leerling of medewerker wordt in  
      overleg met de GGD besproken welke maatregel moet worden genomen. 
• Vanaf maandag 27 september gaan de volgende versoepelingen in: 
 Er hoeven geen mondkapjes meer te worden gedragen binnen de school. 
      Mondkapjesplicht geldt wel nog in het openbaar vervoer en leerlingvervoer !          
 De 1,5 meter afstand is voor niemand meer verplicht.  
 
Voor personen die niet zijn gevaccineerd blijft het advies om regelmatig             
preventief een zelftest te doen. 

Herinnering studiedag 

Zoals vermeld in de prikbordbrief is er op  1 oktober a.s. een studiedag voor 
het personeel. Alle leerlingen hebben op deze dag vrij. 

Schoolfotograaf 

Op maandag 27 september a.s. komt de schoolfotograaf op school. 
Hij zal zowel individuele foto’s als groepsfoto’s maken. 
 

Toestemming foto/film 
Tijdens de startgesprekken is de ouders gevraagd om via Parro (bij Privacy Voor-

keuren) al dan niet toestemming te verlenen voor het maken van foto- en film-

opnames. Deze toestemming hebben we o.a. nodig voor het maken van een 

biebpas en het maken van foto’s door de schoolfotograaf op 27 september.        

U bent t/m 22 september a.s. in de gelegenheid om deze toestemming te verle-

nen. Wanneer wij geen toestemming (via Parro of formulier) hebben ontvangen, 

kunnen er geen schoolfoto’s gemaakt worden en kan uw zoon/dochter geen ge-

bruik maken van de schoolbibliotheek. 



 

 

 

Sponsorloop 
De sponsorloop 2021 komt er al weer aan. Het doel waar we dit jaar 

voor hebben gekozen is ‘Dunia Lulu’,  een stichting uit India. 

 

 
 

De organisatie Dunia Lulu (Wereld Parel) bestaat sinds februari 2017. 
Hun doel is leerprojecten op te zetten voor jongeren met een beper-
king en andere kwetsbare mensen in de armste delen van India.  
Met steun van velen is het mogelijk jongeren met een beperking in   
India uitzicht te bieden op een betere toekomst.                                         
Ze gaan in eerste instantie een leer-werkplaats in Pushkar starten, in 
het noordelijk deel van India. 
 
Op vrijdagmiddag 8 oktober a.s. komt Maria Loman op onze school 
vertellen over deze stichting.  
Na afloop krijgen leerlingen de ‘bekende’ bijbehorende enveloppen 
met info brieven voor de ouders.  
Binnenkort zal onze school in Indiase sferen worden aangekleed. 
Verdere informatie volgt nog. 
 
Alvast veel plezier! 
Groetjes , Sponsorloopcommissie 

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d10-f057a14a203fb47af2555553cc112ffd/views/imgo


 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor mantelzorgers in de gemeente Venlo 

 Welzijnsstichting Incluzio organiseert een mantelzorgcafé 

Als je kind of partner autisme heeft, wat betekent dat dan voor jou en je gezin? 

Hoe zorg je daarbij goed voor jezelf? Op een laagdrempelige en ongedwongen 

manier kun je in dit café andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen de-

len. Daarnaast bespreken we samen met Eva Noortman (ervaringsdeskundige) 

hoe je een goede balans houdt in al je taken.  

Datum : woensdag 22 september  a.s.  

Tijd  : 19.00-20.30 uur  

Locatie : Huis van de Wijk het Zonneveld  

               Stadhoudersstraat 75, 5923 CZ Blerick . 

Indien de op dat moment geldende maatregelen het niet mogelijk maken om 

deze bijeenkomst fysiek te organiseren, zal deze digitaal worden aangeboden.  

Kosten: geen 

Aanmelden: kan bij voorkeur via ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl o.v.v. “wo 22 
sept, mantelzorgcafé autisme, je naam, adres, geboortedatum en telefoon-
nummer” of aanmelden via telefoonnummer 06 - 2076 5521. 
 

 

Ouderavond voor nieuwe leerlingen 
Zoals vermeld in de prikbordbrief is er op maandagavond 27 septem-

ber een ouderavond voor de ouders van de nieuwe leerlingen. De 

avond start om 19.30 uur. Er volgt komende week nog een uitnodiging. 

 


