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van onderstaande activiteiten 
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Wildveld                   077 354 24 50 
Roerdompstraat 5       wildveld@ogbuitengewoon.nl 
5912 BR Venlo               www.ogbuitengewoon.nl/wildveld 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor u ligt de 2e Nieuwsbrief van dit schooljaar.  

 

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!  
 

Verder in de Nieuwsbrief leest u meer nieuws en 

informeren we u over enkele  activiteiten en projecten 

in de afgelopen periode.  

  

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 29 januari a.s.  

 

Als laatste wensen wij iedereen fijne feestdagen en een 

goed en gezond 2020! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders 

Schoolleider   

https://www.facebook.com/School-voor-Praktijkonderwijs-Wildveld-352393114873234/timeline/
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Aangepaste Basisregels 
In de afgelopen periode hebben we tijdens het 

teamoverleg de Basisregels tegen het licht 

gehouden en waar nodig aangepast. De aangepaste 

basisregels worden deze week door de mentor 

besproken met de leerlingen. Ze worden uitgereikt 

aan de leerlingen en via mail naar de 

ouders/verzorgers gestuurd. Daarnaast kunt u de 

basisregels vinden in onze schoolgids.  

Overigens blijven we de paraplugedachte hanteren, 

kort samengevat in de tekst:  

Ik zorg dat anderen geen last van mij hebben 

 

Open Dag 2020 

Op woensdag 29 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 24 januari a.s. wordt ingeleverd in de 

brievenbus Leerlingenpost bij de 

administratie. 

  

schoolgid
schoolgid


 
 

Nieuwsbrief voor ouders    2019-2020 Pagina 3 
 

Bag2School  
Wij hebben via Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie 

opgezet om extra geld in te zamelen voor de reis naar Portugal.  

Bag2School verzamelt kleding en keert per kilo een bedrag uit. 

Bag2School wil dat de afvalberg niet nóg groter wordt. De actie helpt 

ons om te sparen voor de werkweek Portugal. 

Kom in actie! 

Wij zouden het fijn vinden als u de Bag2School zak die uw zoon/dochter 

vanuit school meekrijgt wilt vullen met oude nog bruikbare 

kleding/textiel. Bijvoorbeeld met schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Op 

de website van Bag2School (www.bag2school.nl) kunt u een volledige lijst zien met wat er 

ingezameld mag worden. Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Dan mag u 

ook gebruik maken van andere afvalzakken om de kleding in te stoppen.  

Leerlingen krijgen in de week na de kerstvakantie de zakken mee die gevuld kunnen worden. De 

zakken kunnen worden ingeleverd tijdens de week van de rapportgesprekken van 13 -17 januari 

2020. Woensdag 22 januari worden de zakken opgehaald op school.  
Namens de leerlingen van fase 3 alvast bedankt! 
 

Kerststal Ulingsheide 

Uit Dagblad De Limburger 13-12-2019 om 14:35 uur 

 

 
Excursie Zorggroep De Nieuwe munt  
Op 15 november jl. zijn de leerlingen van 3H1B op excursie geweest naar De Zorggroep bij de Nieuwe 

Munt in Tegelen. Het was een leuke en leerzame dag zoals in de onderstaande verslagjes is te lezen. 

 

 

Kerststal Trappistenabdij aanklacht tegen milieuvervuiling 

Welke toekomst heeft een kindje dat  

geboren wordt in een tijd waarin  

moeder Aarde zelf amper kan overleven?  

Dat vragen de bouwers van de kerststal  

in het voormalige Trappistenklooster op  

de Ulingsheide in Tegelen zich af.  

 

De kribbe werd vorig jaar voor het eerst  

sinds meer dan zeven decennia niet door  

paters of kunstenaars, maar door 

leerlingen gebouwd. 

Het Wildveld, school voor praktijkonderwijs  

in Venlo, maakte er wederom een lesproject van.  

Stond in 2018 de vluchtelingenproblematiek centraal, ditmaal maken de leerlingen zich zorgen om 

de toenemende milieuvervuiling. Hun kunstwerken van afvalmateriaal vormen een schril contrast 

met de traditionele setting van de kerststal. ‘Plastic not fantastic’ luidt de allesbehalve blijde 

boodschap. De kerststal is vanaf zondag tot 5 januari dagelijks te bekijken tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Jesus lag vorig jaar in een vluchtelingentent 

en nu in een plastic ‘bubble’. 
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Iris Kessels:  

We gingen met de groep van zorg naar De Zorggroep de Nieuwe Munt in Tegelen. We kwamen 

binnen en we werden vriendelijk ontvangen. We kregen als eerst veel uitleg over hoe ze daar te werk 

gaan. We hebben veel dingen gezien en gedaan. We kregen een rondleiding door het hele gebouw,  

daar zagen we hoe ze het deden bij de dagbesteding, stoelgymnastiek en koersbal. Ook hebben we 

zelf mensen naar hun appartement begeleid en tussendoor hebben we met ze gekletst, dat 

waardeerde ze heel erg. We hebben de mensen ook gevraagd wat voor toetje ze wilde hebben toen 

ze gingen eten, ze konden kiezen tussen fruit en pudding en we hebben het zelf mogen brengen. De 

tafels hebben we daarna ook zelf afgeruimd. We kregen een lunch aangeboden: broodjes, kroketten 

en soep. Het was mooi bereid en vriendelijke bediening. En we hebben een appartement mogen 

bekijken, ze hebben laten zien wat zo’n appartement in huis heeft. 

Wat vond ik er zelf van? 

Zelf vond ik dat we vriendelijk ontvangen werden. Het programma liep volgens plan en we hadden 

alle tijd. De lunch was mooi bereid en het heeft goed gesmaakt. Goeie uitleg bij de rondleiding 

gehad, het was te begrijpen en ik vond dat de werknemers ons vriendelijk begroetten.  

Een geslaagde dag! 

Wat heb ik ervan geleerd? 

Ik heb geleerd wat er allemaal ligt in zo’n appartement. Zelf had ik verwacht dat alles in bepaalde 

hokken voor werknemers zou liggen en dat dat regelmatig bijgevuld zou worden. Ook heb ik ervaren 

hoe je iemand in een rolstoel 

bestuurd, ik had namelijk gedacht dat 

het best ‘zwaar’ zou zijn. Maar ook dat 

viel zeker mee, het was makkelijk te 

besturen. 

 

Ardy Smets: 
We gingen met onze groep naar de 

nieuwe Munt in Tegelen we hebben daar door de hele wijk een rondleiding gekregen. We hebben bij 

dagbesteding, bij het Trefpunt, koersbal, revalidatiecentrum en bij de fitness ruimtes gekeken, het 

was erg interessant. Rond 12 uur kwamen de mensen naar het Trefpunt om te komen eten, sommige 

mensen uit de buurt komen ook gezellig eten. Er wordt een dagmenu gemaakt voor die dag en het 

menu van de dag was tomatensoep, zuurvlees, spruitjes, puree en salade of appelmoes, als toetje 

pudding of fruit. Wij mochten zelf ook mee helpen met het uitdelen van het eten en de tafels 

afruimen. We kregen de hele dag uitleg van een Helleen. Zelf mochten we ook mee lopen naar de 

kamers van de mensen en ondersteunen waar nodig was. Ook kregen we rond half 1 een heerlijke 

lunch aangeboden. Praten met de mensen op hun oude dag was ook heel erg gezellig, je krijgt veel te 

horen van vroeger en vragen waar je vandaan komt. Een geslaagde dag. 

Wat vond ik er zelf van: 

Het was een leuke interessante dag. We hebben veel uitleg gekregen wat erg duidelijk was en handig 

om te weten, er was een fijne sfeer en vriendelijke mensen die ons wat wilde uitleggen. 

Wat heb ik het van geleerd? 

Ik heb geleerd hoe ik de mensen naar hun kamer kan brengen, veel over dementerende ouderen en 

wat ze daar allemaal doen. 
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Excursie bibliotheek 
Dit is mijn verslag van de bibliotheek. Laten we snel beginnen. 

Donderdag ochtend half 9: de les begint zoals altijd. Om kwart voor 9 

vertrokken we naar de bieb met de fiets. Toen we daar aankwamen 

was het niet druk. Meneer Duran liep met een paar kinderen apart, 

daardoor moesten we langer wachten. Toen we eenmaal waren 

begonnen was het wel interessant. Na een kwartiertje te hebben 

gezeten en geluisterd, kregen we een rondleiding. We zagen veel 

leuke boeken zoals strip verhalen en leuke griezelige boeken.  

Daarna kregen we een opdracht. Bij de opdracht moesten we 2 

boeken zoeken die we echt leuk vonden. Ik had een fantasie boek en nog een strip verhaal. Toen we 

de boeken hadden gevonden moesten we weer naar de kamer waar we in het begin zijn begonnen 

en moesten we wat vertellen over het boek dat we hebben gekozen. Daarna kregen we nog een slot; 

dat houd in dat we de les rustig gingen afronden. Toen we eenmaal buiten stonden ging ik weer snel 

naar school. Dit was mijn verslag over de bibliotheek.   

Ik vond het erg leuk en leerzaam en denk dat ik later nog weleens de bibliotheek zal bezoeken. 

Groetjes, Chielke van der Velden van klas 1.2 

 

Lunch voor de vrijwilligers van de Mariakerk 
Ook dit schooljaar mochten we de lunch voor de vrijwilligers van de 

Mariakerk verzorgen. Bij gemeenschapshuis Ut Tref hebben wij deze lunch 

verzorgd, samen met onze leerlingen die op zaterdag en zondag hebben 

meegeholpen met het voorbereiden en serveren van de lunch voor 

ongeveer 65 gasten. De smakelijke lunch bestond uit soep, verschillende 

broodsoorten, beleg, salades en diverse warme gerechten. De gasten waren 

vol lof over de kwaliteit van het buffet en de inzet van onze leerlingen!  

Het was een geslaagde middag waarin we hebben kunnen laten zien 

waarom deze betekenisvolle opdrachten voor onze leerlingen er toe doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u  
sfeervolle feestdagen 
en een goed 2020! 


