Nieuws

Nieuwsbrief voor leerlingen
Nummer 2

2015 - 2016 15-12-2015

en ouders / verzorgers

Inhoudsopgave
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nieuws van de school
VSO winkel
Venlo on Ice
Kerstviering
Voorleesontbijt
Afscheid Marjo Sanders
Communie en Vormsel
Meten en wegen
Venloop 2016
Publicatie nieuwsbrief

2
2
3
3
3
3
3
4
4
4

Colofon
Bijlagen

Op jullie beeldscherm is de tweede nieuwsbrief nieuwe stijl
verschenen. Wederom gevuld met vele nieuwtjes en
wetenswaardigheden. Na de roerige tijd van Sint Maarten en
Sinterklaas, staan nu Kerstmis en Oud en Nieuw voor de deur.
Vanaf deze plek wens ik jullie namens alle teamleden van
Ulingshof fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

4

Tot ziens in 2016!

Met vriendelijke groet,
Joris Verhoeckx

Ulingshof
Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

077 355 38 55
info@ulingshof.nl
www.ulingshof.nl

Nieuws van de school
Kleutervrije dagen:

8 januari

Grasuilen

15 januari

Bosuilen - Dwerguilen

22 januari

Grasuilen

29 januari

Bosuilen – Dwerguilen

Belangrijke data:
Venlo on Ice 17 december
Kerstviering 18 december
Kerstvakantie 21 december t/m 03 januari
Kriebelmoeders 04 januari (denken jullie aan een gemakkelijk kapsel / geen gel?)
Voorleesontbijt 20 januari. Nadere info volgt.
Uitroepen Prins en Prinses 28 januari

VSO winkel
Hallo allemaal,
Onze nieuwe kerstcollectie is klaar! Kijk maar eens:

Flesversiering €3,00

Kersthanger €2,00

Sfeerlichtje €4,00

Onze winkel is altijd open! Bij de deur hangt een spaarpot in de vorm van een
vogelhuisje, daar mag je het geld in stoppen…. Als je iets wilt kopen!!!

En we hebben ook nog zelf gemaakte appelmoes! Klein potje €0,25 Groot potje €0,40

Tot ziens in onze winkel!
Groeten van alle leerlingen VSO Ulingshof

Nieuwsbrief voor ouders

September 2015

Pagina 2

Venlo on Ice
Op donderdag 17 december gaat Ulingshof weer, net als voorgaande jaren, schaatsen op de Oude
Markt in Venlo. Nagenoeg alle leerlingen zullen dan met auto `s en rolstoelbusjes vanuit school naar
de schaatsbaan vervoerd worden. De schaatsbaan is van 11.30 – 12.45 uur gereserveerd voor
Ulingshof. We vertrekken vanuit school tussen 10.45 en 11.00 uur en zullen rond de klok van 12.45
uur weer terug rijden naar school.
De leerlingen kunnen rijden, glijden en / of schaatsen op de baan. Ieder jaar heerst er weer een
gezellige sfeer en genieten de leerlingen met volle teugen.

Kerstviering
Op vrijdag 18 december aanstaande vindt de traditionele kerstviering plaats. De kinderen hoeven
deze dag geen lunch mee te nemen. Deze wordt vanuit school verzorgd.
Aan deze kerstviering is ook dit jaar weer een goed doel verbonden, te weten: AZC Venlo. Jullie
financiële bijdrage willen we besteden aan buitenspeelgoed voor de kinderen in het AZC.

Afscheid Marjo Sanders
Met ingang van 1 januari aanstaande zal Marjo Sanders niet meer op Ulingshof werkzaam zijn. Zij
heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Personeels- en Salarisadministratie van onze stichting.
Op vrijdag 18 december zullen we hier op school aandacht aan besteden.
Hoe de invulling op het secretariaat er uit gaat zien, is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het is
wel zeker, dat jullie iemand anders aan de telefoon gaan krijgen als jullie naar Ulingshof bellen.
Via deze weg willen we Marjo heel veel succes en plezier wensen met haar nieuwe baan en haar
bedanken voor alle inzet die ze geleverd heeft voor Ulingshof!

Communie en Vormsel
Nog niet zo lang geleden, werd er regelmatig vanuit Ulingshof een communie en vormsel
georganiseerd.
De laatste jaren is het echter zo, dat het groepje leerlingen dat daar aan mee wil doen steeds kleiner
wordt. Het aantal leerlingen staat niet meer in verhouding tot de hoeveelheid werk die in de
voorbereiding gaat zitten.
Vandaar dat we als team besloten hebben om communie en vormsel niet meer te organiseren.
Uiteraard zullen we onze medewerking verlenen aan het geven van verlof als leerlingen in hun eigen
woonplaats aan de communie of het vormsel mee gaan doen.
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Meten en wegen
Alle leerlingen worden in januari/februari gewogen en gemeten. De ouder(s) / verzorger(s) die
informatie willen kunnen via de mail contact opnemen met de schoolverpleegkundigen via het
volgende mailadres: verpleegkundigen@ulingshof.nl

Venloop 2016
In de afgelopen jaren is er vanuit onze stichting initiatief genomen in zake de aanmelding voor de
Venloop. Mede door noodzakelijke financiële keuzes is daar een wijziging in opgetreden.
Vanuit de stichting is er geen geld beschikbaar om startbewijzen te kopen. Wanneer leerlingen mee
willen doen zullen zij zich dus zelf moeten opgeven of via de ouders natuurlijk.
Het vervelende is dat een aantal afstanden reeds vol is. Vanuit Iedereen Kan Sporten is aangegeven,
dat met name voor de G-loop, de rolstoelentocht en de wandeltocht nog voldoende plaatsten
beschikbaar zijn. Desalniettemin is snelheid geboden!
Aanmelden kan via www.venloop.nl. De Venloop vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016 ( diverse
wandel afstanden en rolstoeltocht van 7,5 km) en op zondag 20 maart 2016 voor de loopafstanden
waaronder de G- loop van 1 km. ( zie ook de site voor meer informatie).
Als tegemoetkoming willen we aan alle kinderen en collega’s die wél meedoen een hardloopshirt van
Onderwijsgroep Buitengewoon ter beschikking stellen.
Graag zouden wij dus van jullie willen horen als jullie kind is opgegeven voor de Venloop. Dan kunnen
wij een shirt regelen. Gegevens over de aanmelding kunnen gestuurd worden naar Annette van
Kleef: a.vankleef@ulingshof.nl.
Graag vóór 10 januari 2016 i.v.m. de bestelling en levering van de shirts.
Mocht het zelf kopen van een startbewijs financieel problemen opleveren, dan kunnen jullie dit ook
bij Annette melden. We zullen dan samen naar een oplossing zoeken.
Oproep m.b.t. de rolstoelentocht
Afgelopen jaar hebben Jesse Burhenne en Tiebe Maassen meegedaan aan de rolstoeltocht van de
Venloop op hun eigen driewieler. Wij zouden het erg leuk vinden als er bij de volgende editie nog
meer jongens en meisjes van de Mytylschool mee zouden doen, in hun rolstoel of uiteraard op hun
eigen driewieler.
Met vriendelijke groet,
Marleen Jacobs, mama van Tiebe Maassen

Publicatie nieuwsbrief
Jullie zijn van ons gewend om maandelijks een nieuwsbrief te ontvangen. Nu
er een nieuwe layout is en in navolging van andere scholen binnen onze
stichting, hebben we besloten om voor iedere vakantie een nieuwsbrief uit
te laten gaan.
De volgende kunnen jullie dus voor de carnavalsvakantie tegemoet zien.
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Stichting BES
SPORT
Bewegen en sporten voor
jongeren met een beperking!
Kom je ook? Samen sporten!
We missen jou, om het nog gezelliger te
maken.
Je bent welkom
elke maandag
van 19.00 – 20.00 uur
in sporthal ‘t Brugeind te Meerlo.

www.stichtingbes.nl.ae
info: Jongerengroep:
De heer B. Coenders
T.: 0478-692531
E.: bencoenders@kpnmail.nl
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