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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Nog niet eens zo heel lang geleden ontvingen jullie de 

nieuwsbrief voor de Kerstvakantie. De periode tot carnaval is 

maar kort. 

Toch is er al heel wat gebeurd in deze 5 weken.  

De renovatie van ons schoolgebouw is vanaf 4 januari in volle 

gang. Het dak wordt voorzien van isolatie en nieuwe 

dakbedekking en de houten kozijnen met enkel glas worden 

vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. 

 

Dit houdt wel in, dat groepen kinderen verhuizen van hun eigen 

lokaal naar een ander lokaal ten tijde van de renovatie. 

Tot nu toe was dit al zo voor de Steenuilen, Kerkuilen en de 

VSO-klas. 

 

Begin maart zijn de Grasuilen en de Velduilen aan de beurt en 

begin april de Oehoes en de Sneeuwuilen.  

Ondanks dat de timing van deze renovatie niet heel gelukkig is, 

gaan de kinderen er ontzettend goed mee om! 

 

Op onze Facebook-pagina vinden jullie het eerste filmpje over 

de renovatie (opgenomen eind november 2015). In de loop van 

de renovatie zullen we zorgen voor een vervolg.  

(https://nl-nl.facebook.com/pages/Mytylschool-Ulingshof) 

 

 

 

Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief en voor 

iedereen een fijne vakantie en een gezellige vastelaovend! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joris Verhoeckx, 

Schoolleider Ulingshof 
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Nieuws van de school: 

Kleutervrije dagen:  grasuilen  19 februari   

       4 maart  

18 maart 

       8 april 

 

       bosuilen/dwerguilen 26 februari   

11 maart   

         1 april 

       15 april 

Belangrijke data: 

15 februari   Kriebelmoeders (denken jullie aan gemakkelijk kapsel / geen gel )  

08 maart  Studiedag personeel 

10 maart   Informatieavond Ouderraad t.b.v. ouders schoolverlaters 

10 april  50 jarig jubileum Ulingshof 

12 maart   Schuiftafeltennistoernooi  

22 april  Koningsspelen 

     

Ouderavond schoolverlaters 

Ook dit jaar organiseert de Ouderraad een informatieavond voor de ouders van schoolverlaters. In 

overleg met de ouderraad heeft het team van Ulingshof gevraagd om deze ouderavond te 

verplaatsen van 16 februari naar 10 maart. 

Dat heeft er mee te maken, dat op 10 maart alle adviesgesprekken geweest zijn en dat daarmee voor 

ouders helderder is wat voor hun kind van toepassing is.  

Vanuit de Ouderraad is terecht gevraagd om een aantal data van open dagen van vervolgonderwijs in 

deze nieuwsbrief op te nemen, zodat deze al bij jullie bekend zijn.  

VSO Vijverhof (Tegelen)  17 april 2016 

’t Wildveld (Venlo)   09 maart 2016 

VSO de Maaskei (Heel)  17 april 2016 

VSO Werkenrode (Groesbeek) 27 februari 2016 

     

Leesbaarheid nieuwsbrief 

Er hebben ons verschillende signalen bereikt, dat de vorige nieuwsbrief op het beeldscherm niet 

goed te lezen was. Alles stond op 1 pagina en alle tekst stond door elkaar.  

We proberen dit nu te voorkomen door deze nieuwsbrief als pdf-bestand te sturen. Mocht de 

leesbaarheid toch te wensen over laten, dan laat het gerust weten!  



 

Nieuwsbrief voor ouders    September 2015 Pagina 3 

Jubileum Ulingshof 

Onlangs bestond mytylschool Ulingshof 50 jaar! 

Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Daarom houden we op zondag 10 april 2016 van 11.00u tot 14.00u een open dag met daaraan 

gekoppeld een kunstroute; het thema van deze kunstroute is UIL. 

In de weken voorafgaand aan de open dag zullen onze leerlingen/jullie kinderen met hulp van een 

aantal kunstenaars dit thema op verschillende creatieve manieren uitwerken. 

Jullie ontvangen te zijner tijd nog een officiële uitnodiging, maar noteer deze datum vast in je agenda 

en geef het door aan oma’s-opa’s-familie-vrienden-iedereen die een kijkje bij ons wil komen nemen. 

In de jaarplanner staat voor 11 april 2016 de inloopavond gepland en voor 13 april 2016 de 

Brusjesdag. Beide activiteiten komen in verband met de open dag op 10 april te vervallen.  

Tijdens het schooljaar 2016-2017 zal er weer een Brusjesdag worden gehouden; de eerstvolgende 

inloopavond vindt plaats tijdens het schooljaar 2017-2018 

Het team van Ulingshof. 

 

 

Wijzigingen Personeel 

In het team van Ulingshof zijn een tweetal wijzigingen opgetreden. Marjo Sanders, secretaresse, 

heeft een baan geaccepteerd op het Service- & Bestuursbureau van onze stichting op de afdeling 

Personeels- en Salarisadministratie. 

Iris Bloemen, gedragswetenschapper, is deels aan de slag gegaan als programmaleider Cultuur 

binnen onze stichting.  

Hieronder stellen de collega’s zich voor die werkzaamheden overnemen: 

 
Even voorstellen… 

Mijn naam is Marijn Selen, ik ben 32 jaar en woon in Meterik.  

Ik werk sinds augustus 2008 bij Onderwijsgroep Buitengewoon.  

Tot nu toe heb ik vooral gewerkt binnen de ambulante begeleiding. Van hieruit 

ondersteunen we leerlingen, ouders en scholen bij de begeleiding van leerlingen 

met een beperking in het reguliere onderwijs. Ook heb ik tot aan de start van het passend onderwijs 

ouders en scholen ondersteund bij het aanvragen van een indicatie. Door de jaren heen ben ik op 

een heleboel verschillende scholen in de regio Noord- en Midden Limburg betrokken geweest bij 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Ik vind het erg leuk om nu ook op een school binnen de 

stichting aan het werk te gaan en heb er veel zin in! Naast mijn taken op Ulingshof blijf ik ook nog als 

ambulant begeleider werkzaam in de regio’s Venray en Leudal.  

 

https://portal.ssonml.nl/ADIDT/Afbeeldingen/Marijn Selen.JPG
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Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Nicole Jacobs en ik ben 26 jaar oud. 

Sinds 4 januari 2016 ben ik werkzaam hier op mytylschool Ulingshof als 

secretaresse. Vorig schooljaar heb ik mijn laatste stage van de secretaresse 

opleiding hier mogen afronden. 

Zoals jullie wellicht vernomen hebben heeft Marjo Sanders in december 2015 haar  

afscheid gehad en is zij inmiddels werkzaam op het bestuursbureau van de 

stichting op de personeels- en salarisadministratie. 

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00-13.00 uur 

tot aan de zomervakantie van 2016 

Wellicht tot ziens! 
 
Bericht van de therapie, 
 
Rieke Dapper komt  van 15 juli tot 24 juni stage lopen bij de fysiotherapie. 

Lisa Verbeek komt van 1februari tot 17 juni stage lopen bij de logopedie. 

 

 

AAndachtsPunt van de week  (AAP) 

Vorig schooljaar zijn we gestart met de AAP van de week, het aandachtspunt van de week. We 

hebben aan het begin van het schooljaar verzuimd de aandachtspunten kenbaar te maken, maar 

willen dat nu weer via de nieuwsbrief doen. Op uw geheugen nog even op te frissen: 

Het AAndachtsPunt van de week. 

In het kader van Pedagogisch handelen op school gaan wij werken met “Het AAndachtsPunt van de 

week”, kort gezegd de AAP van de week. Dit is een aandachtpunt voor sociale 

interactie/vaardigheden.  

In elke klas en ook in de hal hangt een aap die het AANdachtsPunt van de week toont.  

Het AANdachtsPunt zal twee weken centraal staan.                                                                                                          

Op maandag wordt het punt in alle groepen geïntroduceerd                                                                        

en gedurende twee weken komt het elke dag kort aanbod   

Belangrijk is dat leerlingen die het aandachtspunt laten                                                               

zien/horen/uitvoeren positief worden beloond.                                                                                                         

Alle collega’s op school zijn op de hoogte van het                                                                                     

AANdachtsPunt en zijn er op gericht om leerlingen                                                                                           

positief te belonen. 

Aandachtspunten tot de meivakantie: 

Week 5: Weej make lol en plezeer. 

Week 7 en 8: lachen doe je samen, uitlachen doe je niet. 

Week 9 en 10: Als een ander iets doet wat ik niet leuk vind, zeg ik: “stop hou op” 

Week 11 en 12: Ik wacht met praten tot een ander klaar is. 

Week 13 en 14: Ik geef een ander een compliment. 

Week 15 en 16: Ik vertel een ander wat ik leuk vind. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/photo_19552792_illustration-of-cartoon-monkey-with-wooden-sign.html&ei=1hM2VZ-eC87tO6vXgagB&bvm=bv.91071109,d.ZWU&psig=AFQjCNEzxU_gLS2vJMpN7v53AtAG-1lHIw&ust=1429693782385341
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Vastelaovend 
 

De vastelaoveswaek is begonne. 

Weej merke waal det geej d’r met os ein waan waek van maak. 

Weej vinde  ut super  tof det geej allemaol meidoot met de volgende regels: 
 

- krangs um 

- zeen weej det zeker waal zitte 

- doon weej raar met je haar 

- en zette weej alles op de kop 
 

Tot besloet zegge weej …….. WEEJ MAKE LOL EN PLEZEER 

 

Alaaf Prins Nick & Prinses Janai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Redactie 

Lia Berden en Marij van Erp 

 

Vormgeving 

Joris Verhoeckx  i.s.m. 

Onderwijsgroep 

Buitengewoon 
 


