
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  

 
Met veel plezier presenteren wij u de 3e 
nieuwsbrief van dit schooljaar. 
 
Deze week zijn de leerling vooral sportief bezig 
tijdens de sportweek.  
Zij kunnen kiezen uit tal van workshops; van 
mountainbiken, voetgolf, skaten en zaalvoetbal 
tot TikTok en VR-experience.  
 
Begin juni begint de examenperiode.  
We wensen de leerlingen veel succes tijdens  
de eindspurt. 
 
Tot slot hebben we enkele collega’s kunnen 
verwelkomen, zij stellen zich kort aan u voor.  
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier en een 
fijne meivakantie! 
 
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. 

 

Rob Claessen 

Hoi! Mijn naam is Rob Claessen en met ingang van november ben ik binnen Onderwijsgroep   

Buitengewoon gestart als Transitiecoach. Vooralsnog ben ik veel te vinden op Het Wildveld  

om voornamelijk de 3.1 en 3.2 leerlingen te ondersteunen in hun weg naar stage en werk!  

In mijn vrije tijd doe ik graag sporten en wandelen.  

Ik woon samen met Loes en dochter en zoon ‘Oppe Ruiver’.   

Met vriendelijke groet, Rob Claessen 

 

Yvonne Joppen  

Hallo leerlingen, ouders / verzorgers, 

Met plezier stel ik me ook nog even kort aan jullie voor. Mijn naam is Yvonne Joppen, 48 jaar en ik 

woon samen met mijn gezin in Maasbree. Ik heb jaren gewerkt als docente Engels op het Dendron 

College in Horst en na een aantal jaren weg geweest te zijn uit het onderwijs, ben ik In januari van 

dit jaar gestart als docente theorie op het Wildveld. 

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met ons gezin, wandelen met ons hondje, lezen en een 

film kijken. Lekker eten en drinken op zijn tijd vind ik ook niet verkeerd en gezellig afspreken met 

vrienden. 

Voor nu wil ik jullie allemaal een hele fijne en zonnige meivakantie wensen en tot ziens! 

Groet, Yvonne Joppen 

Geen jas in de klas 

Na de meivakantie is het niet meer toegestaan –en niet meer nodig– om in de klas een jas 

aan te hebben. De jas hangt aan de kapstok of ligt in de locker.  

Schoolreis fase 3 

De fase 3 leerlingen mogen weer op schoolreis!  Zij gaan 

dit jaar van 16  tot en met 19 mei naar Scheveningen! 



Opening Ecologische Stadstuin Venlo 

Na jaren van voorbereiding is het moment daar. Op zaterdag 23 april a.s. om 14.30 uur wordt de Eco-

logische Stadstuin Venlo-Zuid officieel geopend. Naast de officiële openingshandeling en het bezichti-

gen van de tuin zijn er volop feestelijke activiteiten waaronder live muziek, een speurtocht voor kin-

deren en de verkoop van eigengemaakte producten. 

Alle medewerkers van Buitengewoon, buurtbewoners en overige geïnteresseerden zijn van harte 

uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Je vindt de Ecologische Stadstuin aan de Hen-

drikxstraat (naast 't Tref) in Venlo-Zuid. Voorafgaand aan de opening, op 21 april start ook de jaarlijk-

se zomerbloeiers en plantenverkoop van het Wildveld. Deze duurt tot en met 24 april en bevindt zich 

in de volledig gerenoveerde kas in de Ecologische Stadstuin.  


