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Impuls             077 354 22 07 

Lingsterhofweg 1            impuls@ogbuitengewoon.nl 
5931 MA Tegelen            impuls.ogbuitengewoon.nl    

 

Beste ouders en begeleiders, 

Het jaar 2017 loopt alweer bijna ten einde.  

In de afgelopen maanden kijken we terug op een geslaagde 

modeshow, een sportdag en een gezellige sponsorloop met 

mooi weer. 

En in het begin van het nieuwe jaar staat er een 

spetterende disco gepland. 

In  juli namen we al  afscheid van enkele collega’s en nu 

gaat Helma Wolfs,  intern begeleider van stroming 1, onze 

school verlaten.  Meer nieuws hierover in deze brief. 

 

Het team van Impuls wenst u allen fijne feestdagen en een 

heel gelukkig en gezond 2018! 

 

 

 

 

 

mailto:impuls@ogbuitengewoon.nl
https://www.facebook.com/pages/VSO-Vijverhofschool-Tegelen/279612618846229
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1. Netwerkbijeenkomst 
Op 17 januari 2018 organiseert Zorgbelang Limburg in samenwerking met Ieder(in), 

Landelijk Platform Psychische gezondheid en Patiënten federatie Nederland een 

netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging in Horst aan de Maas.  

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte zoeken 

elkaar op om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben 

op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van 

ondersteuning. Bijvoorbeeld hoe zorgen we voor goed leerlingenvervoer of hoe 

wordt de ondersteuning bij dyslexie beter of hoe krijg je ondersteuning vanuit de  

Jeugdwet voor je kind met autisme? Het uitwisselen van informatie is heel waardevol 

omdat ouders en jongeren elkaar steunen.  

Deze ervaringen kunnen nog waardevoller worden, wanneer zij ook gebruikt worden 
op plekken waar advies gegeven wordt over deze onderwerpen.  
Dit vindt plaats op woensdag 17 januari 2018 van 13.45 uur tot 15.45 uur 

Adres: Wilhelminaplein 6, Horst  

Meld u aan voor 20 december 2017 via dtuinstra@zorgbelanglimburg.nl  

Vermeld hierbij vanuit welke ouder- of jongerengroep u aanwezig bent. 

 

2. Disco op school 

Onze leerlingenraad organiseert een disco voor de leerlingen van Impuls op 26 
januari 2018. Iedereen mag een gast meenemen (tot 20 jaar).  
De disco is van 19.30 uur tot 21.00 uur. Vanaf 20.45 kunnen ouders hun 
zoon/dochter ophalen.  
Er zijn 100 kaartjes te koop voor € 2,50 per persoon bij Anita van de administratie.   
Tijdens de disco kunnen consumpties en chips worden gekocht. Alles kost € 1,00. 
DJ Koen verzorgt de muziek dus dat wordt een knalfeest. 
 

3. Afscheid Helma Wolfs 
Na vele jaren op Impuls (voorheen Vijverhof) gewerkt te hebben, gaat Helma Wolfs 

afscheid nemen als intern begeleider op onze school. Helma heeft een nieuwe 

uitdaging gevonden als managementondersteuner op de Maaskei in Heel, ook een 

school binnen Onderwijsgroep Buitengewoon. 

We wensen Helma heel veel succes in haar nieuwe baan! 

De taken van Helma binnen stroming 1 worden overgenomen door Lotje Dirkse.  

Lotje werkt vanaf de zomervakantie parttime als intern begeleider in stroming 3 en 

zal vanaf de kerstvakantie fulltime op onze school werken. 

 

4. Webshop Buitengewoon 
Sinds kort heeft Onderwijsgroep Buitengewoon een prachtig vormgegeven webshop, 

www.buitengewoonwebshop.nl. De kwalitatief hoogwaardige producten uit deze 

webshop zijn allemaal (hand)gemaakt door leerlingen van één van de scholen van 

Onderwijsgroep Buitengewoon. Ook zijn leerlingen nauw betrokken bij diverse taken 

die horen bij het hebben van een webshop. Denk bijvoorbeeld aan het maken van 

productfoto’s, voorraadbeheer, het plaatsen van teksten en begeleiding bij het 

afhalen van producten door de klant. Met de opbrengst worden extra investeringen 

mailto:dtuinstra@zorgbelanglimburg.nl
http://www.buitengewoonwebshop.nl/
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gedaan die ten goede komen aan het onderwijs op onze scholen. U kunt heel 

eenvoudig een bestelling plaatsen, snel en veilig betalen en het product vervolgens 

afhalen op één van de schoollocaties. Neem gauw een kijkje. 

 

 

5. Kerstvakantie 
Komende vrijdag om 15.00 uur begint de kerstvakantie. Die dag is er een kerstviering 

op school en hoeven de leerlingen enkel voor de ochtendpauze wat eten mee te 

brengen. 

Op maandag 8 januari 2018 hopen we alle leerlingen weer terug te zien op school. 

 

 

 

 

  
 

                                                                     

 

http://www.buitengewoonwebshop.nl/

