
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 21-04-2017 

Nieuwsbrief nr. 7 
VSO Jan Baptist, 
Porseleinstraat 14, 6216 BP Maastricht.  

 043-343 05 65. 
 

 

 

 
Uw zoon of dochter heeft vandaag, bij de start van de 
Meivakantie, weer onze maandelijkse nieuwsbrief 
mee naar huis gekregen. 
In deze nieuwsbrief staan leuke en interessante feiten 
en weetjes van de afgelopen en komende periode.  
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Brug naar Werk: 
De cursisten van de groep van Margo hebben op 
donderdag 6 april hun 4e certificaat gehaald. We 
hebben maar liefst 177 bladzijden doorgespit over 
arbeidshouding. We hebben tijdens deze module 
geleerd over; omgaan met werk- en pauzetijden, 
collegiaal zijn, je werkplek opruimen, roken op de 
werkplek, verlof aanvragen, je ziek- en beter melden, 
omgaan met spullen van een ander, veiligheid op de 
werkplek, telefoongebruik, burgerschap en sociale 
media. We hebben rollenspellen gespeeld om het 
geleerde over verlof vagen en ziek- en beter melden 
in de praktijk te brengen. 
Ze hebben allemaal heel goed thuis geleerd, want 
iedereen heeft dit certificaat de 1e keer gehaald! 
 

 
 
Een eervolle vermelding voor Shamilla…..ze had in de 
theorietoets géén enkele fout!!! TOP! 
Sven, Muhammed, Jordan, Bjørn, Kyra, Florestan, 
Naum, Desteney, Dahnee, Jelle, Emilio en Shamilla 
van harte proficiat met deze prestatie!!! 
 
 
 

 
Trefbaltoernooi: 
De leerlingen van de onderbouw hadden een 
trefbaltoernooi in de sporthal van het Bonnefanten-
college. Marcel had al flink met iedereen geoefend 
tijdens de gymlessen; alle spelregels waren 
doorgenomen en iedereen wist waar zich aan te 
houden. Vol spanning gingen we op pad, om na de 
wandeling van wel vier minuten (hahaha) ons om te 
kleden in de kleedruimtes. 
De leerlingen werden opgedeeld in drie groepen. 
Iedere groep moest een keer tegen de andere spelen. 
We speelden dus alleen tegen de leerlingen van onze 
school. Aan de andere kant van de gymzaal speelden 
de leerlingen van de St. Michaelschool tegen elkaar. 
Iedereen speelde zeer enthousiast en sportief tegen 
elkaar. Na de laatste onderlinge wedstrijd, werd er 
een ‘dreamteam’ gemaakt. De leerlingen mochten 
zelf meebeslissen wie uit hun team daarin kwam. Dit 
samengestelde team speelde tegen het team van de 
St. Michaelschool. Natuurlijk werd ons team flink 
aangemoedigd door onze andere leerlingen en niet 
zonder resultaat! Ons ‘dreamteam’ won! Wat een 
prestatie. Iedereen die had meegedaan kreeg een 
certificaat en een armbandje. Het was een geweldig 
toernooi en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Paasviering: 
Vrijdag 14 april vierden we binnen school Pasen. Vóór 
de kleine pauze waren er een aantal paasworkshops 
voor de leerlingen. Zo werden er vogelhuisjes 
geverfd, eierhouders gezaagd en cup cakes gebakken. 
Er was een les striptekenen, een paasvoetbal-
toernooitje, een paasknutsel-les en werden er 
buitenspelletjes gedaan. 
Na de kleine pauze werd in de klassen de paaslunch 
voorbereid en natuurlijk ook samen gezellig 
genuttigd. 
 

    



 

 

’s Middags was er in de gymzaal een paasquiz: de 
jongens, o.l.v. de teamcaptains Marcel en Mat tegen 
de meisjes o.l.v. de teamcaptains Elly en Annemie. Er 
moesten allerlei spellen tegen elkaar gespeeld 
worden, waarbij behendigheid, tactiek, parate kennis 
maar ook een portie geluk gevraagd werd.  
Uiteindelijk wonnen de meiden met één puntje 
verschil. 
 
Toverland: 
Het is bijna zover: Donderdag 1 juni vertrekken we om 
9:00 uur met twee bussen naar Toverland.  Voor de 
leerlingen die niet mee gaan, is er die dag een 
alternatief programma binnen school. 
U zult hierover binnenkort een brief krijgen met  
verdere  informatie. 

    

 
Belangrijke data: 
* Maandag 8 mei:  
 Einde Meivakantie. 
 

* Maandag 8 mei t/m woensdag 24 mei:  
 Weken tegen het pesten. 
 

* Donderdag 25 mei en vrijdag 26 Mei:   
 Vrij i.v.m. Hemelvaart. 
 

* Donderdag 1 juni:  
 Schoolreis (op 2 juni is gewoon school). 
 

* Dinsdag 6 juni: 
 Vrij i.v.m. studie-/activiteiten dag personeel. 
 
Volgende nieuwsbrief: 
De volgende nieuwsbrief (nr. 8) zal op woensdag 31 
mei a.s. verschijnen. 
 

 
 
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen: 
* April-/meivakantie: ma. 24 april t/m vr. 5 mei. 
* Hemelvaartsdagen: do. 25 en vr. 26 mei. 
* Pinkstermaandag: ma. 5 juni. 
* Studiedag personeel: di. 6 juni. 
* Zomervakantie: ma. 17 juli t/m vr. 25 aug. 
 

Schooltijden: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08:45 uur -12:35 uur | 13:20 uur - 15:15 uur. 
Woensdag:  08:45 uur - 12:30 uur. 
 

Veel leesplezier. 
Wij wensen u een fijne april-/meivakantie! 

Team VSO Jan Baptistschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie: www.zmlkjanbaptist.nl | MosaLira TV | 

Mijn School… 
 
 

 <-    ->  

Kijk ook eens op Facebook! 
 

http://www.zmlkjanbaptist.nl/
https://www.toverland.com/
https://www.google.nl/search?q=toverland&biw=1024&bih=673&tbm=isch&imgil=ze7eMS1bGw0kiM;AAAAAAAAAAABAM;https://nl.wikipedia.org/wiki/Attractiepark_Toverland&source=iu&pf=m&fir=ze7eMS1bGw0kiM,AAAAAAAAAAABAM,_&usg=__tqejTT9puRHLRvczKeG-HlL3R2M%3D&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLnuawk7DTAhVQZFAKHVhWDWIQuqIBCJkBMBE#imgrc=mWkQ2ed7to_ZRM

