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Beste ouders/begeleiders, 

Komend weekend start alweer de laatste maand van 

2018. 

Binnenkort starten we met de toetsen voor AVI-

lezen, begrijpend lezen en spelling. In maart zullen 

de toetsen rekenen afgenomen worden.  

Maar behalve toetsen is er ook tijd voor gezelligheid. 

Komende woensdag vieren we Sinterklaas op school 

en vrijdag 21 december staat in het teken van Kerst. 

In deze nieuwsbrief aandacht voor enkele culturele 

activiteiten die in de afgelopen weken op school 

plaatsgevonden hebben. 

Verder een aanbod van een kledingwinkel in Venlo. 

Niet gebruikelijk om dit in een nieuwsbrief te 

vermelden, ware het niet dat deze winkel altijd een 

belangrijke bijdrage levert aan onze modeshow en 

een speciale koopavond organiseert voor onze 

leerlingen 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Culturele activiteiten 

De afgelopen weken is een groep van ongeveer 40 leerlingen bezig geweest 

met een tof project rondom film en media. 

In samenwerking met filmtheater “de Nieuwe Scene” en Cinesud & Feel2b 

zijn er workshops gegeven op school. Er is gewerkt met animatie, vloggen en 

reportage/ interview. 

Bij alle drie de workshops hebben onze leerlingen gebruik gemaakt van IPads. 

Bij animatie werden verschillende foto’s achter elkaar afgespeeld zodat het 

een bewegend filmpje lijkt. Bij het vloggen gingen de leerlingen aan de slag 

met eigen vlogs, door iets over zichzelf te vertellen en is ook het fenomeen 

“nepnieuws” besproken. En bij reportage/ interview hebben de leerlingen 

geoefend om open vragen te stellen en om de persoon op de juiste manier in 

beeld te brengen.  

De opbrengsten van deze lessen worden vlak voor het filmfestival op vrijdag 

11 januari getoond in het filmtheater van de Nieuwe Scene aan de 

Nieuwstraat te Venlo. 

Op dit moment zijn we bezig om dit gebeuren voor de hele school te 

organiseren. 

Om jullie een indruk te geven laten we een paar leuke foto’s zien die we 

tijdens de workshops hebben gemaakt. 
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2. Koopavond  

 
Wat:   VIP Event voor jongeren met een beperking ( zonder muziek ) 

Wanneer: Vrijdag 14 December 2018 

Waar:  Only & Sons Venlo Lomstraat 24  

Hoe laat: 18.00 t/m 21.00 

 

Geniet van deze avond onder het genot van een hapje en een drankje, leuke 

service en niet te vergeten 25% korting op de gehele collectie m.u.v. reeds 

afgeprijsde artikelen.  

Vanaf 18.00 uur staan we voor jullie klaar. Deze avond wordt de muziek 

uitgezet zodat er niet teveel prikkels zijn. 

Mochten jullie verhinderd zijn op deze speciale dag laat het ons zo snel 

mogelijk weten via onderstaande mail. 

sndnk389469@bestseller.com 

Wij zullen dan samen gaan kijken naar een passende oplossing. 

Mochten er meer familieleden mee willen genieten van deze avond, dan zijn 

jullie van harte welkom. 

3. Sinterklaasfeest op school 

Komende woensdag -5 december- vieren we het Sinterklaasfeest op school. 

Leerlingen zijn druk bezig geweest met het maken van surprises, dus het 

belooft een leuke ochtend te worden! 
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