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Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Iedere keer als het zonnetje door de nieuwe ramen naar binnen 

schijnt denk ik terug aan de fantastische Open Dag van 10 april 

jongstleden. 

Meer dan 600!!! bezoekers hebben de weg naar Ulingshof 

gevonden. Een prachtig compliment aan alle leerlingen, 

collega’s en kunstenaars die veel tijd en energie hebben 

gestoken in het voorbereiden van de Open Dag, het maken van 

de kunstwerken en het aankleden van de school. 

Het jubileum van onze school (50+) zal zeker bijgedragen 

hebben aan de hoge opkomst. 

 

Afgelopen donderdag (14 april) is er een volgende verrassing 

onthuld in het kader van het jubileum. We gaan namelijk op 

donderdag 2 juni aanstaande met de hele school naar de 

Efteling! Het nieuws werd met luid gejuich ontvangen en we 

gaan er met zijn allen een super leuke dag van maken! 

 

Van geheel andere aard, maar zeker wel belangrijk is het 

bezoek van de onderwijsinspectie aan onze school. 

 

Op dinsdag 24 mei komen twee inspecteurs naar Ulingshof om 

te bezien of de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is ten 

opzichte van het vorig jaar. 

Met vertrouwen in het proces dat op Ulingshof gaande is kijken 

we vooruit naar die dag. Spannend is het uiteindelijk toch, want 

we willen graag ook van de inspectie de waardering voor al het 

harde werk! 

 

Verderop in de nieuwsbrief vinden jullie de terugkoppeling van 

de behoeftepeiling over dag- en vakantieopvang. Een prima 

opbrengst die gaat leiden tot een vervolg. 

 

Rest mij jullie allen een fijne meivakantie te wensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joris Verhoeckx, 

Schoolleider Ulingshof 
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Nieuws van de school: 

 

Kleutervrije dagen:  grasuilen  13 mei    

     27 mei  

10 juni 

     24 juni 

   15 juli 

       bosuilen/dwerguilen 20 mei   

 3 juni   

       17 juni 

        1 juli 

 

Belangrijke data: 

Meivakantie t/m 1 Mei- op maandag 2 Mei komen de  Kriebelmoeders weer,(denken jullie aan 

gemakkelijk kapsel / geen gel )  

16 mei  2de pinksterdag (vrij) 

2 juni  verrassing dag kinderen/personeel 

15 juni  studiedag personeel 

19 juni  Vaderdag 

28 juni  poetsavond 

6-7 juli  uledagen 

8 juli  studiedag personeel 

20 juli  afscheid schoolverlaters 

22 juli  laatste schooldag vakantie tot maandag 5 september 

     

Bericht van school: 

Logopedie 

De vakgroep logopedie heeft 29 februari afscheid genomen van Kitty Venninckx. Zij geniet nu van 

haar welverdiend pensioen! We zullen haar missen. De vakgroep logopedie is inmiddels versterkt 

met een nieuwe collega: Anke Bulsink. 

Anke is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend. We 

wensen Anke veel succes en werkplezier!! 
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Afscheid Maartje Vestjens 

Na lang nadenken heeft Maartje Vestjens het besluit genomen om haar carrière op een andere 

manier voort te zetten dan bij ons op Ulingshof. Dit besluit betekent in praktijk, dat zij per 1 juni 

aanstaande onze school gaat verlaten. We zullen zorgen voor een passende oplossing voor de groep 

Bosuilen.  

Ondanks dat we het erg jammer vinden dat Maartje ons gaat verlaten, willen we haar uiteraard heel 

veel succes wensen en bedanken voor de waardevolle bijdrage die ze heeft geleverd aan het 

onderwijsproces.  

 

Vrije expressie 

Kirsten Stockbauer neemt vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie ouderschapsverlof op. 
Mariëlle Billekens gaat haar vervangen. 

 

Sport, cultuur en educatie-activiteiten voor iedereen 

Sport, cultuur en educatie-activiteiten zijn belangrijk voor kinderen. Helaas kunnen niet alle ouders 

dit betalen. Daarom zijn er diverse fondsen waar ouders een beroep op kunnen doen. Het fonds 

betaalt dan bijvoorbeeld de contributie, (een deel van) de sportkleding of een sociale activiteit 

zoals een schoolreisje. In Venlo kennen we het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting 

Leergeld. Graag informeren wij u over de mogelijkheden zodat álle kinderen in staat worden 

gesteld hun sportieve, creatieve en/of sociale talenten (verder) te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

In het schema hieronder vindt u een overzicht van de verschillende Jeugdfondsen in Venlo en wat ze 

voor wie kunnen betekenen. 

 Voor wie? Wat? Vergoeding 

Jeugdsportfonds Kinderen van  
4 tot en met  

18 jaar  

Bijvoorbeeld: voetbal, hockey en handbal, 
watersport (geen zwemles), tennis, turnen, 

atletiek, fitness*  

Max. € 225,- per jaar 

Jeugdcultuurfonds Kinderen van  
4 tot en met  

18 jaar 

Bijvoorbeeld: muziekles, dansles, scouting, 
toneelclub* 

Max. € 450,- per jaar 

Stichting Leergeld Kinderen van 
4 tot 18 jaar  

Bijvoorbeeld: (verplichte) schoolreisjes, 
schoolverlaterskamp, fiets, zwemles, 

computer (met eigen bijdrage)* 

*Kijk voor het volledige aanbod op de website 

Afhankelijk van de 
activiteit of 

benodigdheden 



 

Nieuwsbrief voor ouders    September 2015 Pagina 4 

 

Hoe vraagt u een bijdrage aan? 

Aanvragen voor het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunt u niet rechtstreeks doen maar 

moeten worden ingediend door een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding 

en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan een leerkracht op school, een jeugdhulpverlener, 

huisarts of maatschappelijk werker. U kunt voor meerdere kinderen in het gezin een aanvraag 

indienen. Een aanvraag voor Stichting Leergeld kunt u wél rechtstreeks indienen. Dit kan door de 

gegevens op de website in te vullen of door een brief te sturen.  

Spelregels  

Elk fonds heeft zijn eigen spelregels om gebruik te kunnen maken van de regelingen. Alle in Venlo 

geldende voorwaarden vindt u op de website www.jeugdfondsenvenlo.nl 

Wat als u niet in Venlo woont? 

Veel Limburgse gemeenten zijn aangesloten bij een Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds of hebben 

een Stichting Leergeld. Woont u niet in Venlo en wilt u weten hoe het in uw gemeente geregeld is? 

Klik dan op onderstaande links voor de deelnemende gemeenten of neem contact op met uw eigen 

gemeente.  

>> Deelnemende gemeenten Jeugdsportfonds 

>> Deelnemende gemeenten Jeugdcultuurfonds  

Meer informatie 

Wilt u meer weten over een van de jeugdfondsen kijk dan op www.jeugdfondsenvenlo.nl. Daar vindt 

u alle informatie en contactgegevens. 

Spierathlon 

Op zaterdag 4 juni organiseert Spieren voor Spieren voor de tweede keer de Spierathlon.  

De Spierathlon is een 1/8 triathlon voor kinderen met een spierziekte. De Spierathlon vindt plaats in 

Ouderkerk aan de Amstel bij de Ouderkerkerplas. Hier zullen in teamverband volwassenen met 

kinderen (met of zonder spierziekte) 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen om geld 

op te halen voor kinderen met een spierziekte.  

Meer informatie kunnen jullie vinden door op onderstaande link te klikken: 

https://www.spierathlon.nl/?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=spierathlon 

 

  

http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-aanvragen/
http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/
http://limburg.jeugdsportfonds.nl/aangesloten_gemeenten
http://www.hklimburg.nl/organisaties/jeugdcultuurfonds-limburg/deelnemende-gemeenten.html
http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/
https://www.spierathlon.nl/?utm_source=kentaa&utm_medium=email-share&utm_campaign=spierathlon
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Terugkoppeling behoeftepeiling dag- en vakantieopvang 

We hebben in totaal 47 reacties teruggekregen, een respons van 52 %. 
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