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Het Europees Sociaal Fonds investeert 
in jouw toekomst en is medefinancier 

van onderstaande activiteiten 
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Voor u ligt de 2e Nieuwsbrief van dit schooljaar.  

Ook dit jaar hebben leerlingen en docenten zich ingezet 

om een sfeervolle kerstmarkt te organiseren. We kijken 

terug op een goed bezochte kerstmarkt waarvan de 

opbrengst voor een deel wordt gedoneerd aan een goed 

doel.  

Vanaf september zijn we volop bezig in Tegelen waar we 

de ruimte voor de kerststal in het Trappistenklooster op 

Ulingsheide hebben vormgegeven en ingericht.  

Leerlingen en docenten wandelen voor het goede doel op 

woensdag 19 december naar het Trappistenklooster.  

In januari begroeten wij u graag voor de rapport-

besprekingen, U wordt door de mentor van uw zoon of 

dochter uitgenodigd. 

Ook bent u van harte welkom tijdens onze jaarlijkse Open 

Dag op 30 januari a.s.  

Als laatste wensen wij iedereen fijne feestdagen en een 

goed en gezond 2019! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders 

Schoolleider uitstroomprofiel Arbeid 

 

https://www.facebook.com/School-voor-Praktijkonderwijs-Wildveld-352393114873234/timeline/
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Basisregels 

Op grond van de wet Algemene verordening gegevens- 

bescherming (AVG) hebben we de basisregels aangepast.  

De volgende regel is toegevoegd:  

Het is niet toegestaan om in het gebouw of op het schoolplein op 

welke wijze dan ook foto’s of filmopnames te maken. 

De aangepaste versie is besproken met de leerlingen en staat op  

de website.  

 

Kerstmarkt 
We kijken terug op een zeer geslaagde kerstmarkt waarin de leerlingen zich hebben gepresenteerd 

door kramen te bemensen, heerlijke kerstlekkernijen hebben bereid of voor mooie aankleding en 

versiering van het schoolgebouw hebben gezorgd. Kortom, een sfeervolle kerstmarkt waarvan een 

deel van de opbrengst naar een goed doel gaat.  

 
Project DE REIS 

We zijn vanaf september bezig geweest met het project DE 

REIS. Tijdens deze reis wordt de ruimte van de kerststal in 

Abdij Ulingsheide in Tegelen vorm gegeven en ingericht met 

als thema: Op weg naar kerst.  De kerststal trekt jaarlijks zo’n 

4500-5000 bezoekers. Leerlingen hebben geschilderd, hout 

bewerkt, getekend, bloemen geschikt, gemonteerd, 

gestoffeerd, geproduceerd, enzovoort... 

Het project is gebaseerd op het kerstverhaal, waarin Maria en 

Jozef een reis moesten maken van Nazareth naar Bethlehem 

om zich te registreren. Het verhaal is verweven  met de vele 

mensen die ook op reis zijn, denk aan vluchtelingen die alles 

achter hebben gelaten op zoek naar veiligheid en geluk. We 

willen de bezoekers laten meeleven met hun medemens en 

afrekenen met hun  vooroordelen.   

Omroep Venlo heeft op 6 december jl. verslag 

gedaan van DE REIS, klik daarvoor op deze link.  

Ook het dagblad De Limburger heeft op 11 

december jl. een uitgebreid artikel over de kerststal 

gepubliceerd. 

Op woensdag 19 december a.s. gaan de leerlingen 

en docenten samen op reis. Een voetreis van school 

naar deze buitengewone kerststal in Tegelen en 

weer terug. Een reis van in totaal 10 km.  Deze reis 

heeft een buitengewoon (goed) doel! Deelname is 

mogelijk door een kaartje te kopen voor € 1,00.  

De wandelaars wensen een persoon of een groep 

iets speciaals toe door het kaartje in een mooie 

boom in de kerststal op te hangen. Het goede doel 

en het uiteindelijke bedrag maken we bekend in de  

volgende nieuwsbrief en via Facebook. 

  

https://omroepvenlo.nl/televisie/8241e1af-4bcb-4ced-a56d-6fb459c55cca/het-nieuws/8729886c-9baf-4272-8560-f92c61dbde2d/het-nieuws-6-december
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Week van cultuur 

Van 12 tot en met 16 november j.l. stond CULTUUR centraal op het Wildveld.  

Daarom hebben de 

leerlingen van klas 1.2a 

gewerkt aan een Cultuur-

bord in de kantine. 

Hierop komen actuele 

activiteiten te hangen die 

in Venlo en omstreken 

worden georganiseerd op 

het gebied van cultuur. 

Denk hierbij aan films, 

muziekoptredens, de 

schaatsbaan etc. Tijdens 

de CKV-lessen wordt dit 

bord door leerlingen 

actueel gehouden.  

 

 

Open Dag 2019 

Op woensdag 30 januari a.s. zetten we van 18.00-

20.30 uur onze deuren open voor leerlingen en hun 

ouders/verzorgers van de huidige groep 7 en 8 van 

de basisscholen. We willen u als ouders/verzorgers 

van de zittende leerlingen, samen met uw 

zoon/dochter, graag uitnodigen om op deze avond 

de school te bezoeken.   

Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat 

het niet gewenst is dat zittende leerlingen op eigen 

gelegenheid alleen de school bezoeken. Deze 

leerlingen zijn onder begeleiding van 

ouders/verzorgers van harte welkom! 

Een groot aantal leerlingen zal meehelpen tijdens de 

Open Dag; bij het verzorgen van demonstraties bij 

de praktijkvakken en catering, fungeren als portier, 

als gids rondleidingen door het gebouw verzorgen, 

etc. De school én leerlingen in bedrijf!  

De ouders/verzorgers van leerlingen die meehelpen, 

dienen daarvoor wel toestemming te geven. Indien 

uw zoon/dochter mee helpt, ontvangt u na de 

kerstvakantie een brief met een antwoordstrook.  

Wij vragen u om de gegevens in te vullen en er op 

toe te zien dat het strookje uiterlijk vrijdag  

25 januari a.s. wordt ingeleverd in de brievenbus Leerlingenpost bij de administratie. 
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Lunch voor de vrijwilligers Mariakerk 
Ook dit schooljaar mochten we de lunch voor de vrijwilligers van de Mariakerk verzorgen. Bij 

gemeenschapshuis Ut Tref hebben wij deze lunch verzorgd met de hulp van 9 leerlingen die op 

zaterdag en zondag hebben meegeholpen met het klaarmaken en het serveren van de lunch voor 65 

gasten. De smakelijke lunch bestond uit soep, verschillende broodsoorten, beleg, salades en diverse 

warme gerechten. Al met al was het een geslaagde middag waarin we hebben kunnen laten zien 

waarom deze betekenisvolle opdrachten voor onze leerlingen er toe doen. 

 

  

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en  

  een goed en gezond nieuwjaar!  

Colofon 

Redactie 
Schoolleiding 

 
Vormgeving          

Onderwijsgroep Buitengewoon 

Afmelden nieuwsbrief 
Wanneer u deze nieuwsbrief niet 
(meer) wenst te ontvangen kunt 

u dit kenbaar maken door  
een e-mail te sturen naar 

info@wildveld.nl o.v.v.  
‘afmelden nieuwsbrief’. 

mailto:info@wildveld.nl

