
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,  beste leerlingen,  

 

Welkom bij onze tweede Nieuwsbrief van 

schooljaar 2020-2021! 

 

In deze Nieuwsbrief stellen onze nieuwe        

collega’s stellen zich voor en leest u wat de 

stand van zaken is bij de Ecologische stadstuin. 

Ook krijgen we  een mooi inkijkje bij de      

voorbereiding van het examen voor              

economie/retail en zien we de schitterende 

posters die genomineerd zijn voor de finale  

van de wedstrijd Smart op de fiets. 

 

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne  

meivakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jack Smulders, directeur 

Speciale aandacht voor: 
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 Mondkapje 
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 Tafel dekken 
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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. 

 

Anne Leurs 

Hoi allemaal,  

Mijn naam is Anne Leurs en ben 32 jaar. Ik woon samen met mijn vriend Koert en zoontje Seb in het 

prachtige Venlo! In mijn vrije tijd doe ik graag hardlopen, series kijken en leuke activiteiten onderne-

men met mijn gezin. 

Sinds 1 januari 2021 ben ik gestart als Transitiecoach en werk ik voor een aantal scholen binnen stich-

ting Onderwijsgroep Buitengewoon. Ik begeleid leerlingen die net wat meer aandacht en ondersteu-

ning nodig hebben van school naar werk.  

Een leuke, waardevolle en mooie uitdaging waarin ik als transitiecoach een bijdrage kan leveren in de 

zoektocht naar zelfstandigheid. Wie weet, tot binnenkort!  

Met vriendelijke groet, Anne Leurs 

 

Tanja Janssen  

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Tanja Janssen, 40 jaar en sinds 1 februari ben ik 4 dagen in de week werkzaam als ge-

dragswetenschapper/psycholoog op het Wildveld. Hiervoor heb ik ruim 11 jaar gewerkt als gedrags-

deskundige binnen de 24-uurs zorg (gehandicaptenzorg) en heb ik daarnaast gezinnen ondersteund 

met hulpvragen rondom autisme, adhd en overige gedragsproblematieken. Ik ben samen met mijn 

man en drie kinderen woonachtig in Linne, een mooi dorpje in de buurt van Roermond. In mijn vrije 

tijd onderneem ik graag activiteiten met het gezin en ben ik lid van een aantal verenigingen. Ik houd 

er van om lekker actief bezig te zijn, maar kan ook heerlijk genieten van een hapje en drankje op het 

terras. Het was voor mij een start in een vreemde periode (Corona), maar gelukkig heb ik al vele top-

pers op school toch live mogen ontmoeten!  

Groetjes Tanja 

 

Yvonne Heinemans 

Hoi hoi,  

Misschien dat sommigen mij nog kennen of herkennen, maar voor de rest even een kort voorstel mo-

ment.  

Na de voorjaarsvakantie ben ik voor 2 dagen begonnen op het Wildveld als Theoriedocent.  

Ik ben Yvonne Heinemans, 38 jaar, ben getrouwd en heb 2 fantastische dochters van 4 en 7 jaar. We 

wonen in Herten en brengen onze vrije tijd graag door aan het water, in het bos of in ieder geval lek-

ker buiten.  

In mijn vrije tijd vind ik het verder heerlijk om te sporten en actief bezig te zijn, maar een goed boek 

lees ik ook graag.  

Waar jullie mij misschien van zouden (her)kennen? Tot 3 jaar terug heb ik op de Velddijk in Tegelen 

gewerkt. Daar heb ik 12 jaar met veel plezier de theorielessen en mentoraat mogen verzorgen. 3 jaar 

geleden ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan in het ZML onderwijs in Roermond. Daar ben ik op 

dit moment ook nog werkzaam op de maandag en de dinsdag. De woensdag en vrijdag ben ik de 

nieuwe uitdaging aangegaan op het Wildveld. Ik heb er zin in! 

Groetjes Yvonne 



Josien Beckers 

Hallo leerlingen, ouders/verzorgers, 

Ik ben Josien Beckers, 39 jaar jong en sinds 3 maart werkzaam op het Wildwild. Samen met mijn 

man en 2 kids woon ik in het mooie dorpje Stevensweert. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten in de 

natuur. De Maas is onze achtertuin en ik kan niet wachten totdat ik met mijn Supboard weer op het 

water mag zijn. Verder compenseer ik veel gezelligheid, lekker kokkerellen en borrelen met een goe-

de dosis sport   

Na 16 jaar lesgeven binnen het speciaal onderwijs, werd het tijd voor een nieuwe uitdaging! Bij het 

Wildveld word ik momenteel ingezet voor de vakken; Mens&Maatschappij, Sociale competenties, 

Loopbaan en Zorg en Welzijn. Ik geniet van het in gesprek gaan met de jongeren en hoop ze te inspi-

reren met lessen helpende voor hun toekomst. 

Groetjes Josien. 

 

José Rooijakkers 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Bij deze wil ik me kort aan jullie voorstellen via de nieuwsbrief. Ik ben José Rooijakkers 42 jaar, 

woonachtig in Meijel en sinds 1 april gestart op het Wildveld als docent theorie. Hiervoor heb ik met  

plezier en betrokkenheid 4 jaar in het speciaal basisonderwijs en ruim 15 jaar in het voortgezet spe-

ciaal onderwijs gewerkt.  

In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke activiteiten en uitstapjes met mijn man en twee zonen 

van 6 en 10 jaar, ook gaan we graag kamperen met de caravan. Daarnaast is eigen ontspanning ook 

belangrijk en doe ik aan Zumba. Hopelijk komen de leuke dingen weer snel in het vooruitzicht voor 

iedereen! 

Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging op het Wildveld en mijn eerste indruk van de leerlingen en 

de school is goed, ik heb er zin in! Wie weet tot ziens. 

Groet, José Rooijakkers 

Mondkapjes  
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. 

De leerlingen dienen zelf voor een mondkapje te zorgen.  

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging 

daarvan. Het blijft dus van belang om 1½ meter afstand te houden, handen te ontsmetten, in de el-

lenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.  

 



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. 

 

Ecologische stadstuin 
 

Ontwikkelingen rondom de Ecologische Stadstuin Venlo Oud Zuid 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de stadstuin bij de Mariakerk in Venlo Zuid vorm te ge-

ven. Zoals u wellicht weet wordt deze tuin straks de nieuwe leer/werkplek voor wat betreft de 

tuinbouw/groenlessen van onze school. Ook leerlingen van andere scholen binnen onze stichting 

kunnen hierbij worden betrokken. 

 

Naast werken in de geheel vernieuwde kas, komen ook de onderdelen groenten-en fruitteelt, sier-

teelt en algemeen groenonderhoud ruim aan bod. Ook kunnen leerlingen straks lessen dierverzor-

ging volgen in het nieuwe (klein)dierenverblijf dat volgend schooljaar gerealiseerd gaat worden. 

Verder wordt er veel aandacht besteed aan thema’s gelinkt aan een duurzame leefomgeving en 

verantwoord omgaan met het milieu. 

Er zullen veel verschillende activiteiten plaatsvinden in en om de tuin waarbij leerlingen betrokken 

gaan worden. Ook vanuit andere vakgebieden op school. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden 

van ouderen tijdens een bezoek aan de tuin, horeca-activiteiten en verkoop van producten uit de 

kas en tuin. Daarbij zoeken we de samenwerking met buurtbewoners en allerlei instanties, zoals 

basisscholen en verzorgingstehuizen. 

Nu al werken leerlingen hard mee met de opbouw van de tuin. Er wordt dagelijks gewerkt aan op-

drachten in samenwerking met hoveniersbedrijf Herman Vaessen en kassenbouwer Jack van Da-

len. Ook worden momenteel de groentebedden, die al klaar zijn voor gebruik, gevuld met allerlei 

soorten groenten. Leerlingen van de afdeling metaal maken, samen met meneer Remco, op dit 

moment een prachtig sierhekwerk dat straks om de tuin heen geplaatst gaat worden. Ook gaan 

leerlingen vanuit hout en bouwtechniek aan de slag met het maken van het dierenverblijf en 

haardhoutberging en werken straks ook mee met het realiseren van materialenberging met toilet-

gebouw. 

Volg de Facebook pagina of bekijk de website voor alle nieuws rondom de stadstuin en bekijk 

vooral de filmpjes waar onze leerlingen aan het werk zijn. 

https://www.facebook.com/Ecologische-Stadstuin-Venlo-Oud-Zuid-105897224454307
https://venlo-oudzuid.nl/


Fijne meivakantie ! 

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. 

 

Drankautomaat 

Omdat onze leerlingen de pauzes wegens de coronavoorschriften noodgedwongen in de klassen door-

brengen, wordt de drankautomaat in de kantine leeg gemaakt. Zodra de coronaregels het toelaten dat 

de leerlingen weer in de kantine kunnen pauzeren, wordt de drankautomaat weer gevuld.  

Examen voor de economie/retail-leerlingen 

Vanaf het begin van het schooljaar is de fase 3 Retail klas druk bezig met de theorie en praktijk voor 

het vak Economie/retail en de bijhorende praktijkonderdelen voor de cursus ‘Werken in de Winkel’.  

De leerlingen hebben veel geleerd de afgelopen maanden, zowel in de klas als thuis online. Ze hebben 

toetsen gemaakt en lopen al maanden stage in een winkel.  

In samenwerking met verschillende stagebedrijven geeft het Wildveld de mogelijkheid om de exa-

menonderdelen ‘in het echt’ te oefenen onder begeleiding van hun praktijkbegeleider. Tijdens het 

stagelopen mogen de leerlingen nog fouten maken, maar tijdens het examen zullen de leerlingen 

moeten laten zien wat ze dit schooljaar hebben geleerd. Ze 

hebben als eindopdracht verschillende examenopdrachten 

moeten behalen op de stageplek. Dit moest allemaal als vol-

doende beoordeeld zijn om deel te kunnen nemen aan het exa-

men!  

Na de meivakantie oefenen wij nog even door in de klas om de 

zenuwen voor het examen te verminderen. Dit doen de leer-

lingen door verschillende oefeningen te doen zoals inpakken, 

pakbon controleren en emballage & recycling sorteren enz.   

Als de leerlingen slagen voor het aankomende examen op 26 

mei en 2 juni a.s. dan ontvangen ze een landelijk erkend bran-

checertificaat ‘Werken in de Winkel’ van KPC Groep. De KPC 

Groep is een landelijk erkend bureau voor onderwijsondersteu-

ning die de examens mogen afnemen in verschillende sectoren. 

Kortom: Er is hard gewerkt de afgelopen maanden en de Retail 

leerlingen zijn klaar om op examen te gaan! 

Sportweek 2021 

Afgelopen week hebben een andere invulling gegeven 

aan de sportweek.  

Leerlingen gingen in 2 groepjes de Escape room in.  

Wie ontsnapt er als 1e?          

Eerst zullen ze samen moeten zoeken, rebussen  

oplossen en verbanden moeten leggen om de juiste 

sleutels en raadsels op te lossen.  

Dan is het op naar het allerlaatste slot,  wow wat zijn 

deze kids slim!  



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. 

 

Drankautomaat 
Omdat onze leerlingen de pauzes wegens de coronavoorschriften noodgedwongen in de klassen 

doorbrengen, wordt de drankautomaat in de kantine leeg gemaakt. Zodra de coronaregels het toe-

laten dat de leerlingen weer in de kantine kunnen pauzeren, wordt de drankautomaat weer gevuld.  

Tafel dekken 
In plaats van koken ging ik met Lindsey tafel dekken en alles wat er bij hoort. 

We moeste eerst alle spullen pakken. We hadden nodig: een tafellaken,  

servetten, bestek, borden, glazen, decoratie, een theedoek en een bak met 

water voor het poleren van de glazen. We hebben eerst  gepoleerd en  be-

stek schoongemaakt, toen konden we dekken. Eerst het de tafellaken, dan 

het bestek en het bord en dan de glazen. De servetten moesten we vouwen, 

toen nog de decoratie. De tafel was klaar!  

Rody Westheim, klas 2.2a  

 
Fijne meivakantie! 

Opdracht Nederlands 
Op de foto staat de getatoeëerde hand beschilderd met henna. 

Zo’n tatoeage wordt tijdens het Suikerfeest gemaakt door de  aanhangers  

van de Islam. Dit is het huiswerk dat gemaakt wordt tijdens de les  

Nederland.  

Dat is gemaakt  doorr Paulina Zych, klas  1.2b 

            

Smart op de fiets 
Ook dit jaar doen we mee met de posterwed-

strijd Smart op de fiets.  

Er zijn vijf genomineerde posters in de finale, 

onze school dingt mee naar een prijs met 

maar liefst twee posters, gemaakt door  

Nikita Mooldijk en Fenn van den Ham, beiden 

uit klas 1.2b. De uitslag wordt op 26 mei a.s. 

bekend gemaakt op school. 

Fenn                                               Nikita 


