
 

 

Beste ouders en begeleiders, 

 

Vandaag begint de meivakantie. 

Net als vorig schooljaar een meivakantie met 

de nodige beperkingen.  

De weersvooruitzichten zijn nog niet zo best. 

Hopelijk wordt het binnenkort mooi weer, 

zodat we ook buiten kunnen genieten van de 

vakantie. 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over het leer-

lingenvervoer na de meivakantie, het alter-

natief voor de Impulsrun en de vraag over 

ideeën voor een goed doel voor de Sponsor-

loop van komend schooljaar. 

Verder nieuws vanuit onze Medezeggen-

schapsraad en tot slot  aandacht voor een 

activiteit van de bibliotheek in Venlo. We ho-

pen alle leerlingen op 17 mei weer terug te 

zien: op school of online. 
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Leerlingenvervoer na de meivakantie 

Na de meivakantie zullen de leerlingen net als nu gedeeltelijk naar school gaan komen. De 
vervoersbedrijven hebben het rooster van dagen waarop leerlingen verwacht worden, ont-
vangen. 
Als het goed is, bent u hierover door de mentor op de hoogte gesteld. Afspraak is dat ou-
ders zelf de stagedagen van zoon/dochter aan het vervoersbedrijf doorgeven. Controleer 
s.v.p. goed in het digitale systeem van het vervoersbedrijf of alles er goed in staat. Bij on-
juistheden kunt u zelf even contact opnemen met het vervoersbedrijf.  

 

Impulsrun 

De Impulsrun was gepland op vrijdag 21 mei. Vanwege Corona kan deze helaas ook dit 
schooljaar niet doorgaan. Daarom hebben we een alternatief bedacht: 
We zijn nu al bezig met de ‘Daily Mile’ in school. De ‘Daily Mile’ is heel eenvoudig.  
Iedere dag gaan de leerlingen 15 minuten in hun eigen tempo een rondje wandelen of 
rennen. Uit onderzoek is gebleken dat het niet alleen de conditie verbetert, maar ook 
concentratieniveau, stemming,  gedrag en het algehele welzijn gaan vooruit. 
Deze route wordt aangelegd voor onze leerlingen in de omgeving van de school en de  
officiële  kick-off is 7 juni a.s. Nader nieuws hierover volgt. 
Dit wil dus niet zeggen dat de Impulsrun in de toekomst verdwijnt. We hopen dat deze 
komend schooljaar weer gewoon kan plaatsvinden.   
 

Sponsorloop komend schooljaar 

 
Zoals jullie allemaal weten hebben we dit schooljaar een succesvolle actie gehouden voor 
‘De Kinderen van Kenia’. Ook volgend schooljaar staat er weer een sponsoractie op het 
programma. Hiervoor zijn we op zoek naar een goed doel! Het doel moet iets te maken 
hebben met kinderen/jeugd en het moet een kleine organisatie betreffen. Hebben jullie 
ideeën hiervoor laat het aan ons weten via de mail: m.bakker@ogbuitengewoon.nl  
Jullie kunnen de ideeën insturen tot 1 juni a.s. 
De leerlingenraad zal dan voor de zomervakantie samen met onze leerlingen nog een goed 
doel uitkiezen. We hopen op veel reacties, groetjes de sponsorloopcommissie 
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Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Nieuw lid MR  

Victor van der Donk is ons nieuwe ouder-lid binnen de MR. We zijn blij dat hij heeft aange-
geven aan te willen sluiten. Hij heeft al meerdere jaren MR ervaring op de vorige school van 
zijn zoon.    
 

Komend schooljaar  
Komend schooljaar hebben we ook weer 12 groepen.   
 

Informatie naar ouders  
In de MR hebben we gesproken over de informatie die naar ouders wordt gestuurd. We vra-
gen ons af of de brieven en mailtjes soms niet te moeilijk zijn. We vragen iedereen om er 
goed op te letten dat de brieven niet te lang zijn met moeilijk taalgebruik. Ook willen we in 
de GMR (=Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vragen hoe andere scholen hier-
mee omgaan.   
 

Online lessen en weer naar school  
De ouders van de MR zijn blij dat hun kind weer naar school kan gaan. Ze zijn tevreden over 
de combinatie van online lessen en de lessen op school  

 

Leestassen bibliotheek Venlo 

De leukste boeken lenen voor jullie zoon of dochter? Bestel jullie eigen tas vol leesplezier bij 
de Bibliotheek Venlo! 
Let op: Je kunt hieraan meedoen als je lid bent van de bibliotheek in Venlo en een eigen 
pasje hebt (het  school-biebpasje kun je hier helaas niet voor gebruiken) ! 
Wat moet je doen? 
Met onderstaande link kom je bij een formulier waarop je bijvoorbeeld aangeeft welke boe-
ken je graag leest, of ze dik of dun moeten zijn, je AVI niveau en nog veel meer: 
https://www.bibliotheekvenlo.nl/indebieb/jouw-verrassingstasje-aanvragen-tijdens-de-
voorleesdagen--vul-di1.html 
 
Je ontvangt een mailtje wanneer jouw tas klaarstaat in de Stadsbibliotheek in Venlo. 
Haal 'm op en laat je verrassen! In jouw tas zitten altijd drie leuke boeken. Alles lekker uitge-

lezen? Lever de boeken weer in bij de bieb   
Het personeel van de bieb gaat graag voor je aan de slag. Veel leesplezier! 
www.bibliotheekvenlo.nl 
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