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Beste ouders en begeleiders, 

 

Carnaval ligt achter ons en het voorjaar staat voor de deur. 

Al zou je dat niet zeggen gezien de kou op dit moment. 

Maart staat in het teken van een aantal activiteiten binnen 

en buiten school. 

Allereerst is er op zondag 11 maart de Open Dag waar we 

veel familieleden, vrienden en bekenden hopen te 

ontmoeten.  

Een week later is onze jaarlijkse thema-avond. Meer nieuws 

hierover vindt u in deze brief. 

Tot slot vindt op 25 maart de Venloop in Venlo plaats. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 
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https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Open Dag 
Zondag 11 maart is onze jaarlijkse Open Dag. We hopen hier veel mensen te mogen 
begroeten. Het zou kunnen dat uw zoon/dochter ingeschakeld wordt bij 
werkzaamheden die dag op school. U ontvangt dan van de mentor een brief of mail 
met verdere bijzonderheden. 

 

2. Paaseierenactie 
Deze week krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis met informatie over onze 
Paaseierenactie. Afgelopen schooljaar hebben we deze Paaseierenactie voor de 
eerste keer gehouden. We hopen dat het dit jaar ook een groot succes zal worden en 
rekenen op uw medewerking! 
 

3. Thema-ouderavond 
Zoals u weet, vindt op maandag 19 maart de thema-ouderavond plaats op Impuls. 
Deze avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
Op de volgende bladzijde van deze nieuwsbrief ontvangt u nogmaals een overzicht 
van de diverse workshops die gegeven worden op deze avond. Er kunnen op deze 
avond twee verschillende workshops gevolgd worden. Wilt u zich nog opgeven, mail 
dan een eerste, tweede of derde voorkeur door naar de mentor van uw 
zoon/dochter. Het mag ook rechtstreeks naar Ans Janssen, intern begeleider, 
map.janssen@ogbuitengewoon.nl  
 

4. Venloop 
Op zondag 25 maart a.s. is de Venloop. Ook leerlingen van onze school nemen 
hieraan deel. Wij wensen alle leerlingen alvast veel succes hierbij! 

jh 

 
 
 

                                                                     

Colofon 

Redactie 
Ans Janssen  

 
Vormgeving 

Ans Janssen i.s.m. 
Onderwijsgroep 
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Antwoordstrook 

De ouders/verzorgers komen wel/niet  naar de ouderavond op 19 maart a.s. 

We komen met …. personen. 

 

Eerste voorkeur: 

O Themabijeenkomst Seksualiteit (lager niveau) 

O Themabijeenkomst Seksualiteit (hoger niveau) 

O Themabijeenkomst  Sociale Media en Pesten 

O Themabijeenkomst  Stages op Impuls 

O Themabijeenkomst Mentorschap, bewind voering en curatelestelling 

O  Themabijeenkomst Gezonde voeding 

 

Tweede voorkeur: 

O Themabijeenkomst Seksualiteit (lager niveau) 

O Themabijeenkomst Seksualiteit (hoger niveau) 

O Themabijeenkomst  Sociale Media en Pesten 

O Themabijeenkomst  Stages op Impuls 

O Themabijeenkomst Mentorschap, bewind voering en curatelestelling 

O  Themabijeenkomst Gezonde voeding 

 

Derde voorkeur: 

O Themabijeenkomst Seksualiteit (lager niveau) 

O Themabijeenkomst Seksualiteit (hoger niveau) 

O Themabijeenkomst  Sociale Media en Pesten 

O Themabijeenkomst  Stages op Impuls 

O Themabijeenkomst Mentorschap, bewind voering en curatelestelling 

O  Themabijeenkomst Gezonde voeding 
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