
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  beste leerlingen,  

 

Welkom bij onze Nieuwsbrief in een nieuw  

jasje! 

De inhoud van de Nieuwsbrief is hetzelfde ge-

bleven; we geven informatie over interessante 

zaken, nieuwe collega’s stellen zich voor of  we 

laten de leerlingen aan het woord. 

Vanaf dit schooljaar reiken we de Nieuwsbrief 

alleen digitaal uit. Zoals altijd verschijnt de 

Nieuwsbrief in de week voor de vakantie; in de 

herfst, voor kerstmis en carnaval, in het voor-

jaar en vlak voor de zomervakantie.  

Wij wensen iedereen veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jack Smulders, directeur 
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Nieuwe collega’s  

In de afgelopen periode hebben we enkele nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.  

Zij stellen zich kort aan u voor. 

 

Fatma Dogan 

Hallo allemaal!  

Mijn naam is Fatma Dogan, geboren en getogen in Venlo, maar al sinds een aantal jaren woonachtig 

in Helmond. Ik woon samen met mijn partner Osman en zoontje Mahir-Enis.  

In mijn vrije tijd breng ik tijd door met mijn gezin en familie. Daarnaast vind ik het erg leuk om ver-

schillende activiteiten te doen.  De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op het ROC als docent 

Entree en docent tandartsassistente. Ik ben sinds het begin van dit schooljaar werkzaam op het  

Wildveld als docent theorie.  Ik heb er heel veel zin in! Tot snel!   

Fatma Dogan  

 

Kyara Meis 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Kyara Meis, ben 25 jaar oud en kom uit Venlo. In het dagelijks leven ben ik, al bijna 10 

jaar, dansdocent en geef ik dansles aan kids van 3 jaar tot pubers. Verder volg ik ook nog de studie 

onderwijsassistent.   

Vanaf 5 oktober zal ik werkzaam zijn bij het Wildveld als onderwijsassistent en zal ik de leerlingen bij 

de catering gaan begeleiden. Daarnaast zal ik op vrijdag bij de balie te vinden zijn.  

Tot snel!  Groetjes, Kyara 

 

Geertje Noten 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 

Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even kort voorstellen. Mijn naam is Geertje Noten, 42 jaar oud 

en sinds dit schooljaar werkzaam op het Wildveld als docent theorie. Op dit moment ben ik nog 

woonachtig in Den Haag, samen met mijn man en zoon Gijs, maar plannen hebben ons doen  

besluiten om naar Limburg te verhuizen waar ik ook geboren en getogen ben. 

In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn gezin, familie of vrienden. Het liefst zit ik dan ergens op 

het terras in de zon met een lekker hapje en drankje. Verder vind ik het fijn om thuis op de bank te 

‘chillen’ met een goed boek of een spannende aflevering op Netflix.  

Ik hoop op een mooie tijd op het Wildveld  en wie weet tot ziens. 

Groetjes Geertje 

 

Joyce Vousten 

Mijn naam is Joyce Vousten, ik ben 27 jaar en ook ik ben dit schooljaar mogen starten als fulltime 

docent op het Wildveld. Ik verzorg lessen sociale competenties, mens en maatschappij en loopbaan. 

Daarnaast ben ik mentor van klas 1.1d. Hiervoor ben ik 3 jaar werkzaam geweest op de internationa-

le schakelklas van het Valuascollege, waar ik mentor, docent Nederlands, mens en maatschappij en 

loopbaan was. Ik ben enorm benieuwd naar deze school en de leerlingen en vind het een hele mooie 

uitdaging dat ik hier aan de slag mag! 

Met vriendelijke groet,  

Joyce Vousten, theoriedocent, mentor fase 1.1 



Elektrische step 

Elektrische steps en alle varianten zijn op  

onze school verboden. Ze zijn overigens  ook  

verboden op de openbare weg.  

Meer informatie vindt u op de site van de  

Rijksoverheid. 

 

Tip: 

Somtoday 

Bij aanvang van het schooljaar hebben alle ouders inloggegevens  

ontvangen voor het leerlingvolgsysteem Somtoday. Zeker in deze tijd  

waarin we u regelmatig  informeren over nieuwe ontwikkelingen op  

school vanwege het coronavirus is het belangrijk dat we u digitaal  

kunnen bereiken.  Bovendien biedt Somtoday inzage in huiswerk,  

absenties en cijfers en blijft u nauw betrokken bent bij de ontwikkeling van uw zoon of dochter.   

Als u hier klikt, komt  u op de pagina  van onze website met de links om in te loggen en  

handleidingen over hoe in te loggen.   

Mocht u problemen hebben met het inloggen, neem dan contact op met de school. 

                                In verband met mogelijke lesuitval is het aan te raden om regelmatig de  

                                           mail te checken!    

Mondkapje 

Zoals u weet wordt het dragen van een mondkapje  

in school, buiten de lessen, verplicht gesteld. Het  

dragen van een mondkapje geldt voor alle plekken  

in het gebouw buiten de leslokalen zoals de  kantine 

en de gangen. Als de leerling in de kantine zit, eet   

of drinkt, mag het mondkapje natuurlijk af.   

De leerlingen dienen zelf voor een mondkapje te 

zorgen.  

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aan-

vulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. 

Het blijft dus van belang om 1½ meter afstand te 

houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te 

hoesten  en thuis te blijven bij klachten. 

https://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/ouders/leerlingenzorg/leerlingvolgsysteem/


Opdracht Nederlands  
Onderstaand de resultaten van 2 opdrachten bij het vak  

Nederlands: een verslag van de vlucht van de Flying V,  

gemaakt door Jada en een mindmap over voedsel- 

verspilling gemaakt door Majd, beiden uit klas 2.1b.  

 

De eerste vlucht met de Flying-V    

Vandaag is het zover, ik mag mee op de eerste vlucht van de Flying-V. Ik heb zolang gewacht nu mag 

ik mee. Ik ben zo blij. Toen ik op Schiphol was zag ik al de Flying-V. Hij was super mooi en had een 

ander vorm dan andere vliegtuig. Na heel lang zoeken waren we eindelijk in het vliegtuig.  

En nou toen opeens kregen we een filmpje te zien hoe het vliegtuig is gemaakt. Het was wel een leuk 

filmpje, dit was niet heel saai.  

En toen was het zo ver, we ging de lucht in ik was een beetje bang. Stel je voor: we zouden neer kun-

nen vallen midden in de zee.  

Maar goed, toen we landden was ik heel blij en had ik geen stres meer. Oh ja, ik ben helemaal verge-

ten waar we heen gingen, het was vanuit Amsterdam naar Utrecht. Maar ik ging weer naar huis en 

ik was heel blij dat ik het had gedaan. Maar ik was ook heel moe. Einde  

 Fijne herfstvakantie! 


