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Voorwoord
Beste vrijwilligers,
In deze bijzondere tijd hoort u vaker wat van ons middels een nieuwsbrief dan
voorheen. We zullen allemaal moeten wennen aan deze nieuwe realiteit die ook
nog even door zal duren. Allemaal veranderingen in ons persoonlijk leven en ook
voor uw vrijwilligerswerk. Wij missen u, uw verhalen en uw bijdrage!
Wij kunnen ons voorstellen dat u het moeilijker vindt om nu uw vrijwilligerswerk te
doen. Misschien bent u bang om iemand te besmetten, zelf besmet te raken of wellicht bent u niet fit. Laat uw contactpersoon dit alstublieft weten. Uw werk kan dan
tijdelijk worden overgenomen door medewerkers van Impuls of door andere vrijwilligers.
Wij wensen u en of uw naasten sterkte toe en we doen ons best om in contact te
blijven met u.
Alice ten Dam
Directeur

De kantoren van Impuls
zijn voorlopig gesloten.
Voor vrijwilligers van de
maaltijdbezorging
(Tafeltje Dekje, diepvries
etc.) maken we een
uitzondering. Heeft u een
vraag, of wilt u informatie? Belt ons dan gerust,
het secretariaat is op
werkdagen bereikbaar
van 09.00-13.00 uur via
telefoonnummer 0541571414.

Corona in andere talen
Voor anderstaligen is de
situatie rondom Corona
misschien niet altijd even
goed te begrijpen. Daarom zijn er informatiekaarten ontwikkeld met
informatie over het virus
in het Turks, Engels, Arabisch en Tigrinya.
Deze informatiekaarten
hebben wij op onze
website geplaatst. U
vindt ze onder het oranje
bolletje ‘volwassenen en
senioren’. U kunt ook op
de afbeelding klikken:

Samen zijn we Oldenzaal
In deze moeilijke tijden is het fijn te weten dat er zo veel mensen klaar staan voor
anderen. U bent daar een belangrijk voorbeeld van! Veel Oldenzalers hebben bij ons
aangegeven dat zij wel een keer boodschap willen doen voor een ander, een kaartje
willen sturen of gewoon even met iemand willen bellen om te horen hoe het gaat.
Vandaar dat wij zijn gestart met ‘Samen zijn we Oldenzaal’. Via www.onshelptons.nl
kunnen Oldenzalers zich aanmelden om te helpen of een formulier invullen waarin juist
hulp wordt gevraagd. Het Sociaal Team Oldenzaal coördineert deze actie.
Kent u iemand in uw omgeving die wel wat hulp kan gebruiken? Of behoefte heeft
aan een praatje? Breng dan deze actie onder de aandacht. Want bellen kan altijd!

De peuterspeelzalen van Impuls zijn, net
zoals de scholen, ook gesloten. Achter
de schermen zijn de peuterspeelzaalleidsters echter heel druk met het
verzamelen van leuke spelletjes, liedjes,
kleurplaten en knutselopdrachtjes voor
de kinderen. Deze brengen we langs, of
mailen we naar de ouders. En daar zijn
de kinderen gelukkig heel blij mee!

Colofon

Beste ouders en peuters,
Vorige week hebben we een knutselpakket gestuurd. Dank je wel voor alle leuke
reacties en foto’s hierop! Wij hopen dat jullie nu weer zo enthousiast zijn! Laat ons
vooral weten hoe het met jullie gaat en hoe je de opdrachtjes maakt. Je kunt ons
mailen via info@impuls-oldenzaal.nl.
Geniet van het mooie weer en veel plezier met deze nieuwsbrief!
Lieve groetjes,
de leidsters en de stagiaires van de peuterspeelzalen van Impuls
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lente bij de peuterspeelzaal
Het is nu lente en het zonnetje schijnt. De blaadjes
komen aan de bomen en de bloemen
beginnen te bloeien. Op de peuterspeelzaal is het
ook al een beetje lente!

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Impuls. Heeft u vragen of
wilt u zich afmelden voor deze
nieuwsbrief, neem dan contact
op met Impuls per mail: info@impuls-oldenzaal.nl of telefonisch:
0541 571414.
www.impuls-oldenzaal.nl

