
 

 

Geachte ouders en begeleiders, 

 

Als we de berichtgeving rondom Corona 

versoepelingen mogen geloven, krijgen 

we binnenkort weer wat meer vrijheid. 

Toch gaan we er vanuit dat we op school 

nog een hele tijd met halve groepen zul-

len werken, met name omdat de eis van 

anderhalve meter gehandhaafd blijft.  

Door middel van online onderwijs en 

huiswerkopdrachten komen we zoveel 

als mogelijk tegemoet aan goed onder-

wijs voor onze leerlingen.  

Fijn om te zien hoe leerlingen steeds 

meer bedreven zijn in het omgaan met 

het digitale onderwijs en hoe betrokken 

ze zijn bij de lessen, ook wanneer ze niet 

op school zijn.  

Een fijn weekend gewenst. 

Team Impuls 

 

• Studiedag 26 april, alle leer-

lingen hebben vrij 

• Koningsdag 27 april vrij 

• Leerlingtevredenheidson-

derzoek 

• Stichting Kinderhulp 

• Sportactiviteiten ‘Iedereen 

kan sporten’  
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Studiedag op 26 april en Koningsdag 27 april 

Zoals vermeld in de prikbordbrief, is er op maandag 26 april een studiedag voor 

het personeel. Alle leerlingen hebben op deze dag vrij.  

De dag erna, dinsdag 27 april is Koningsdag: ook een vrije dag ! 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

In de komende weken wordt het leerlingtevredenheidson-

derzoek bij de leerlingen afgenomen.  

In dit onderzoek wordt de leerlingen o.a. gevraagd of zij  

tevreden  zijn op school, of ze zich er veilig voelen en of ze 

goed kunnen samenwerken met groepsgenoten.  

We zullen ervoor zorgen dat ieder zich vrij voelt om naar 

eigen inzicht de vragen te beantwoorden. 

De gegevens naar aanleiding van dit onderzoek worden 

verwerkt in ons sociaal-emotioneel programma ZIEN.  

Tevens  gebruikt de school de  uitslag van het onderzoek 

dan weer voor  het opstellen van eventuele ver-

beterplannen, die opgenomen worden  

in ons jaarplan 2021-2022.  
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Stichting Kinderhulp 

Kinderhulp is er niet alleen voor kinderen, maar is er óók voor jongeren van     
18 tot 21 jaar! 
Kinderhulp helpt  jongeren die te maken hebben met armoede graag met iets 

groots, of iets kleins. Een bed en kledingkast, laptop, een bijdrage aan een ver-

volgstudie, sportlessen. Of tóch die jas, goede schoenen en bril.                         

Wat er maar nodig is!  

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u contact opnemen met Ans 

Janssen, intern begeleider en contactpersoon voor Kinderhulp via mail : 

map.janssen@ogbuitengewoon.nl.  

Momenteel loopt er een aanvraag voor onze leerlingen van 18 jaar en ouder om 

in aanmerking te komen voor een Pathé thuis kadobon. Mocht  deze aanvraag 

gehonoreerd worden, dan zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.                                 

Iedereen kan sporten 

Woon je in de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst, Peel & Maas, Venlo of 

Venray? Heb je een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en kun 

je wat hulp gebruiken bij het vinden van een leuke sport die echt bij je past? Dan 

kan de beweegmakelaar je helpen! 

De beweegmakelaar weet veel over (aangepast) sporten voor mensen met een 

beperking. De beweegmakelaar bekijkt samen met jou welke sporten je leuk 

vindt en welke sporten bij je passen. Samen met jou zoekt de beweegmakelaar 

een sport die echt bij je past.   

Interesse? Stuur dan een email aan de beweegmakelaar van ’Iedereen kan  spor-

ten Noord-Limburg’:  info@iedereenkansporten.nl 

Kost het iets?  Nee, hulp van de beweegmakelaar is gratis ! 

Wil je alvast kijken welke sporten er bij jou in de buurt zijn ? 

Kijk dan op de website www.iedereenkansporten.nl  

            

 

 


