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

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na een geslaagde Vasteloavendviering zijn we alweer 

bezig met de voorbereidingen van enkele  andere 

activiteiten: 

 

Deze week gaat de paaseierenactie van start en  

hoewel de jaarlijkse sponsorloop pas in oktober van 

het komende schooljaar zal plaatsvinden, vragen we 

nu alvast uw aandacht voor dit gebeuren.  

Leerlingen lopen namelijk altijd voor een goed doel en 

ouders en leerlingen worden in de gelegenheid 

gesteld om mee te denken over een mooie 

bestemming van deze sponsorgelden. 

 

Verder aandacht voor enkele speciale evenementen 

in Venray en Horst en tot slot een bericht van de GGD. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Impuls 

 

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

Het organiseren van de sponsorloop schooljaar 2019 - 2020 is gestart.  
Vanaf 11 maart tot en met 29 maart a.s. staat er een ideeënbus in de hal, waarin 
leerlingen hun voorgestelde goede doel(en) kunnen deponeren.  
Vanaf 1 april (geen grap!) kiest de sponsorloopcommissie drie goede doelen uit. 
Vanaf 4 april t/m 16 april volgt dan uitleg van de goede doelen in de groepen. 
De verkiezingen zijn op 17 april: dan wordt het uiteindelijke goede doel gekozen. 
Criteria, waaraan het doel moet voldoen, zijn: het moet met kind en jeugd te maken 
hebben en het moet een kleine organisatie zijn. 
Misschien heeft u in familie- of vriendenkring iemand die zich inzet voor een 
kleinschalige organisatie en voor wie sponsorgeld heel welkom is. 
Laat het ons dan weten via uw zoon/dochter. 
 

2. Paaseierenactie 
Deze week krijgen alle leerlingen een brief/bestellijst voor de paaseierenactie. 
Uiterlijk 26 maart moeten de bestellijsten, met gepast geld in de envelop, ingeleverd 
worden in de klas. De opbrengst is bestemd voor activiteiten voor onze leerlingen. 
 

3. Truckrun in Horst 
Op zondag 14 april is de 20ste truckrun in Horst. Wil je meerijden met de truckrun, 
meld je dan aan via www.truckrun.nl\deelnemers. 
 

4. X-triatlon 2019  

Triatlon is een wedstrijd die bestaat uit drie sporten: zwemmen, fietsen en 
hardlopen. Bij de X-triatlon houden we rekening met je beperking. Bijvoorbeeld: De 
afstanden zijn korter. De tijd is langer. Fietsen met een handbike. Rollen in plaats van 
rennen. En je buddy mag voor je zwemmen als je het zelf echt niet kunt. We gaan uit 
van wat je kan. 
Doe mee aan de X-triatlon op zondag 19 mei 2019 in Venray. Je betaalt € 15,- 
inschrijfgeld. Daarvoor krijg je een fantastische dag met startbewijs, T-shirt en 
medaille! Je buddy doet gratis mee. Op onze website lees je meer en meld je je aan. 
Heb je vragen? Bel dan met Eric Brueren van Iedereen Kan Sporten. 
www.iedereenkansporten.nl/X-triathlon 

 

5. Bericht van de GGD Limburg-Noord 

Oproepkaart vaccinatie tegen DTP/BMR of HPV ontvangen?  
Door een misverstand heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
de oproepkaarten voor de vaccinaties tegen DTP/BMR en HPV te vroeg verzonden.  
Vanaf maandag 25 maart vindt u op www.ggdlimburgnoord.nl  het overzicht waar en 
wanneer zij gaan vaccineren tegen DTP/BMR en HPV. 
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