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Impuls                       
077 354 22 07 
Lingsterhofweg 1     5931 MA Tegelen  
www.ogbuitengewoon.nl/impuls 
impuls@ogbuitengewoon.nl 
 
            

 

Beste ouders en begeleiders, 

2020, het leek ver weg, maar komt nu met rasse 

schreden dichterbij! 

Voordat het zo ver is, gaan we eerst hier op school 

nog aandacht besteden aan het thema ‘kerst’. 

Daarna mogen de leerlingen genieten van een 

welverdiende vakantie en zien we iedereen weer 

graag terug op maandag 6 januari a.s.. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor twee 

buitenschoolse activiteiten, de eerste activiteit voor 

leerlingen, de tweede is bedoeld voor ouders van 

onze leerlingen. 

Team Impuls wenst ouders, begeleiders en 

leerlingen een vredige kerst en alle goeds voor het 

nieuwe jaar! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

 

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

Komende vrijdag -20 december- is er kerstviering op school. Diverse groepen zullen ’s 

ochtends een presentatie geven in de aula. Tijdens de kerstviering zal ook het bedrag 

-dat opgehaald is tijdens de sponsorloop- bekendgemaakt worden. Tussen de middag 

gaan we genieten van een kerstlunch. Leerlingen hoeven deze dag enkel wat eten 

voor de ochtendpauze mee te brengen.  

   

2 Dansclub in Venray 

           

Speciaal dansen!  

Voor kinderen en jeugd met een mentale of fysieke beperking gaat het vooral om 

lekker bewegen en plezier hebben in wat je doet. Iedereen met een beperking krijgt 

bij ons de kans om in groepsverband te dansen en te stralen. 

  

In iedere les worden de leerlingen op hun eigen niveau aangesproken en uitgedaagd 

zodat bij iedereen het beste naar boven kan komen. In de danslessen, workshops, 

optredens en overige activiteiten van SPECIAAL DANSEN! staan dan ook individuele 

aandacht, zelfvertrouwen en ontwikkeling centraal. 

 

De les zal worden gegeven op  woensdag van 18.45-19.30 uur.  

Adres: Gebouw Jerusalem, Heuvelstraat 4 5801 CS Venray 

Docent: Eva Rutten. 

Startdatum: woensdag 15 januari 2020 

Aantal lessen: 8     Kosten: €40,00 

Voor meer info: https://www.danshuisvenray.nl/ 

 

3 Symposium ‘ouderbetrokkenheid in het onderwijs’ 

De komende maanden organiseert Balans door het hele land symposia over 

ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Er wordt kennis verstrekt over bijvoorbeeld de 

rechten van ouders en de zorgplicht van school. Ook is er aandacht voor het leren 

voeren van een constructief gesprek tussen ouders en school. U bent uitgenodigd  

om te komen naar het Onderwijs Symposium in Heythuysen op woensdagavond      

22 januari 2020 op de locatie De Bombardon in Heythuysen. Voor meer info: 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-

regiosymposium-balans-limburg-81975674449 

 

 

 

https://www.danshuisvenray.nl/
https://www.danshuisvenray.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-regiosymposium-balans-limburg-81975674449
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-regiosymposium-balans-limburg-81975674449
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-regiosymposium-balans-limburg-81975674449
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-regiosymposium-balans-limburg-81975674449
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4 Invulling functie intern begeleiders 

Lotje Dirkse gaat na de kerstvakantie haar werkzaamheden als intern begeleider 

hervatten. Zij heeft genoten van haar bevallingsverlof en gaat drie dagen werken        

in unit 3 (maandag, dinsdag en vrijdag). 

Ellis Gubbels blijft werkzaam als intern begeleider van unit 1 (maandagmiddag, 

woensdag en vrijdag). 

Jenny Hendrikx -vervangend intern begeleider unit 3- gaat na de kerstvakantie weer 

volledig werken op de Velddijk. 
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