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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 vierde nieuwsbrief van dit schooljaar, 

waarin we u willen informeren over de gang van zaken op 

onze school. 

 

U kunt nog deze week onze plantenmarkt bezoeken waar 

vaste planten en perkplanten voor een vriendelijk prijsje 

kunnen worden gekocht. De plantjes zijn gekweekt en 

verzorgd door onze leerlingen.   

Op dit moment zijn alle leerlingen sportief bezig tijdens 

de Nationale Sportweek. Er wordt een breed scala 

sporten aangeboden; van kickboksen, hockey en Zumba 

tot BMX, bootcamp en fitness.  

Medio juni vinden de examens plaats. Dat duurt nog even 

maar toch willen wij alle examenleerlingen  alvast heel 

veel succes wensen met de eindspurt!  

 

Als laatste wensen we u  fijne paasdagen en een zonnige 

meivakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders 

Schoolleider uitstroomprofiel Arbeid 

 

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

Vanaf dit schooljaar krijgt de Banenoriëntatiemarkt een andere opzet. 

De bedrijven komen niet naar school, maar de leerlingen gaan naar de bedrijven!  

Nadere info volgt z.s.m.  

 
 
Dinerbon gewonnen 
Ter verbetering van de landelijke 

Praktijkonderwijs enquête oudertevredenheid 

hebben afgelopen januari 31 

ouders/verzorgers van onze school spontaan 

de concept versie ingevuld. Inmiddels zijn deze 

reacties verwerkt en zal in mei 2019 de 

vernieuwde vragenlijst voor leerlingen, ouders 

en personeel vastgesteld worden. Mede 

namens de sectorraad Praktijkonderwijs willen 

we de ouders/verzorgers bedanken voor hun 

bijdrage. Zoals beloofd hebben we een diner bon van ons restaurant Kwant verloot onder de 

deelnemende ouders/verzorgers. De gelukkige winnaars zijn de ouders van Salina Geeraets.    

 
 
Autorijles als verkeersles 

Leerlingen van fase 3.1 die 16 ½ jaar of 

ouder zijn,  hebben dit schooljaar de 

mogelijkheid om een eerste autorijles 

te volgen. Het Wildveld werkt nauw 

samen met autorijschool Wim 

Ummenthum uit Belfeld. 

De heer Ummethum verzorgt 10 

autorijlessen voor leerlingen van onze 

school. Tijdens een uur rijles gaan 3 

leerlingen mee. Een leerling achter het 

stuur en 2 leerlingen achterin. Na 20 minuten rijden is het wisselen en gaat een andere leerling 

achter het stuur zitten.  

Je leert niet alleen autorijden, maar je krijgt van meneer Wim Ummethum ook les over verkeer en 

het gedrag in het verkeer. De leerlingen die al meegedaan hebben waren zeer enthousiast.  

Het volgend schooljaar gaan we deze autorijlessen zeker weer oppakken met een andere groep  

leerlingen.  

 

 
Dance4life 
Graag vragen we uw aandacht voor de Dance4Life scholenactie. De Dance4Life scholenactie vindt 

plaats op tientallen scholen in Nederland. 

De scholenactie start met een gastles waarin leerlingen met elkaar in gesprek gaan over seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Dance4Life doet dat met zorg en passend bij de leeftijd en ontwikkeling  
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van onze leerlingen. Na de gastles worden leerlingen 

uitgedaagd om geld in te zamelen. Daarmee maken zij seksuele 

voorlichting voor hun leeftijdsgenoten op het Indonesische 

eiland Papoea mogelijk.  

Op 14-02-2019 vonden  de Dance4Life gastlessen op onze 

school plaats. Deze gastlessen zijn gegeven aan fase 2 en fase 3. De gastles was indrukwekkend.  

Na de gastles hebben deze groepen acties bedacht om geld in te zamelen voor dit goede doel.   

De geldinzamelingsacties vinden plaats tot en met 10-05-2019. Mocht u een bijdrage willen geven, 

dan kan dit uiteraard. Mail dan naar juf Kelly: k.broekhuizen@ogbuitengewooon.nl 

 

 
Webshop OG Buitengewoon 

Onze leerlingen maken prachtige producten die soms op school worden verkocht maar ook via onze 

webshop te koop worden aangeboden. Het verkopen van deze producten dient een aantal doelen. 

Bij het Wildveld bijvoorbeeld worden leerlingen betrokken bij het stukje ondernemerschap dat het 

onderhouden van een webshop met zich meebrengt. Denk hierbij aan voorraadbeheer, inkoop-

verkoop, vraag & aanbod.  

Bij andere scholen binnen OG Buitengewoon zoals Ulingshof en Impuls draait het meer om het 

produceren van de verkoopitems. En bij de Maaskei hebben ze al een hele tijd een fysieke ‘winkel’; 

atelier Alles Paletti die op deze wijze kan worden uitgebreid door ook online spullen te verkopen. Eén 

ding hebben ze gemeen, alle opbrengsten worden gebruikt om nieuwe materialen te kopen voor 

school. Bekijk het aanbod in de webshop hier of ga naar www.buitengewoonwebshop.nl 

Met een aantal feestdagen voor de deur zoals Moederdag en Vaderdag is het zeker de moeite waard 

om eens in onze eigen webshop te neuzen. De handgemaakte producten vind je in geen enkele 

winkel en zo heb je dus altijd een uniek cadeautje. En het mooie is, dat ze met veel liefde en plezier 

zijn gemaakt door onze eigen leerlingen. 

Categorieën:   Food en catering | Houtproducten | Keramiek |  Producten van metaal en staal | 

Schilderkunst | Seizoen producten | Sieraden en textiel | Unieke items | Verjaardagsfeestjes  

 

 
Afdeling Horeca 
Verslagjes van de leerlingen:  

 

We waren op  9 april een middagje op de Talentencampus met juf Ria,  juf Mieke, Lobke, Kaylee  

en  Ian. Wij hebben het buffet van koffie, thee en drank klaar gezet voor de gasten. Toen de gasten 

eenmaal binnen waren gingen we vragen wat ze wilden drinken. We moesten 

ook bij de statafels vragen wat de gasten wilden drinken. 

In het begin was het nog spannend maar vond het wel  goed gaan!  

Ik vond het een super leuke  dag! 

Romaisa, fase 1.2 

 

Ik (Cherano van fase 1.1) heb op 26 maart een kookles gegeven aan mijn klas.  

Ik heb gekookt voor de klas omdat ik het leuk vond en ik heb het zelf 

voorgesteld aan de juf.  

De kookles was in het kooklokaal. Eerst heb ik het recept uitgelegd. We hebben 

een typisch Surinaams gerecht gekookt: kerrie kip. 

 

 

mailto:k.broekhuizen@ogbuitengewooon.nl
http://www.buitengewoonwebshop.nl/
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Workshops voor fase 1 in het Kunstencentrum 

Op maandag 8 jl. april hebben de leerlingen van fase 1 vanuit het vak CKV (Culturele en kunstzinnige 

vorming) workshops gevolgd bij het Kunstencentrum in Venlo. Buiten dat het een leuke activiteit 

was, waren deze workshops tevens bedoeld om leerlingen te laten zien dat er ook creatieve vormen 

van vrijetijdsbesteding zijn.  

De leerlingen hebben allemaal aan twee van onderstaande workshops mogen deelnemen; 

Beeldhouwen:  Aan de slag met hamer en beitel, maak je eigen beeld. 

Schilderen:   Maak je brein leeg! Chaotisch briljant schilderen. 

Rap:   Schrijf je eigen tekst, zet om in rap op een vette beat. 

Percussie:   Sla je slag, een hartslag verhogende knallende trommelworkshop.  

Theatersport :  Onvoorspelbaar, improviseren, leuk, grappig spannend, romantisch,  

  alles kan bij deze theaterworkshop, kort en krachtig-Durf!  

 

De begeleidende docenten hebben genoten van het enthousiasme van een groot aantal leerlingen! 

Enkele reacties: 

 

“Ik vond het pimpen van de klas erg leuk om te doen. Het toneelspelen vond ik minder leuk en een 

beetje spannend. Meike 1.2c” 

 

“Ik vond het leuk. Ik had trommelen en acteren en ik vond acteren wel iets leuker dan trommelen. 

Omdat ik toneelspelen gewoon zelf heel leuk vind om te doen. Maar ook al ben ik niet zo goed in 

trommelen ook vond ik toch best leuk. Yasmine 1.2a” 

 

“Het was leuk om daarna toe te gaan. De workshops waren heel leuk en de groepjes gezellig. Ik wil 

volgend jaar weer daar naar toe gaan! Het toneelspelen vond ik leuk en ik kon het ook goed.  

Rasan 1.2c” 
 

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’. 

Fijne vakantie! 

mailto:info@wildveld.nl

