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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de Nieuwsbrief van mei. We kijken weer
terug op de activiteiten en gebeurtenissen van de
afgelopen maand. Daarnaast maken we ook melding
van activiteiten die de komende tijd plaats zullen
vinden.
‘Ne groete merci!
Naar aanleiding van de deelname van de
profielgroep ‘Groen’ aan de opruimactie langs de
Maas, kregen we een bedankje namens het CNME:
Met 539 personen hebben jullie meer dan 500
zakken zwerfvuil verwijderd van de Maasoevers in
de gemeenten Maastricht en Meerssen. Vuil dat
allemaal in de oceaan terecht had kunnen komen.
Het United World College startte op 10 maart in
Borgharen en op zaterdag 29 april haalde Dorpsraad
Itteren de ‘laatste’ 50 zakken op. Namens de
gemeenten Maastricht en Meerssen mocht CNME
de acties begeleiden. Dat hebben we met plezier
gedaan! Met zijn allen leveren we een mooie
bijdrage aan het bewustzijn rondom het
afvalprobleem, en aan het beheersen van de Plastic
Soup.
Weken van het pesten
STOP PESTEN NU!

Onderzoeken wijzen uit dat er, weliswaar minder
maar nog steeds, gepest wordt. Er zijn nog steeds
kinderen die regelmatig te maken hebben met
pesterijen zoals buitensluiten, uitschelden en duwen
en trekken. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat
slechts 3% van de slachtoffers zich zelf meldt.
Hoewel we op school onze uiterste best doen om
alert te zijn, kunnen we niet alles zien. Dagelijks
stoppen we veel tijd en energie in het bestrijden en
vooral voorkomen van pesten. De afgelopen drie
weken is er extra aandacht aan dit onderwerp

besteed. D.m.v. film, rollenspellen, en werkboekjes
leerden de leerlingen over de verschillende rollen
die voorkomen bij pestgedrag. Uiteraard is er de
pester en het slachtoffer maar ook het gedrag van
meelopers en omstanders kunnen voor
veranderingen zorgen.
Tijdens de taallessen werkten de leerlingen aan
gedichten. Op deze manier worden leerlingen aan
het denken gezet en zien we dat er “oud zeer”
verwerkt wordt. Enkele mooie gedichten vindt u
bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.
In de gang hangt de anti-pest brievenbus. In deze
brievenbus kunnen leerlingen anoniem een briefje
duwen. Ook leerlingen die dingen zien of horen
kunnen, zo nodig anoniem, een briefje schrijven met
daarop hun zorgen. Het kan voorkomen dat u, als
ouders/ verzorgers, ook verontrustende berichten
hoort. Wij willen u vragen om, in geval van een
gevoel van ongerustheid, niet te aarzelen en contact
met de leerkracht op te nemen. Zo kunnen we
samen (leerlingen, leerkrachten en ouders) zorgen
dat we pesten aanpakken!
Alvast bedankt!
Kunstweken
Onze school doet mee aan De Kunstweken, een
project beeldende vorming.

Doel is ieder kind te inspireren tot het maken van
een echt kunstwerk door hen kennis te laten maken
met bijzondere kunstenaars. Elke klas heeft een
kunstenaar gekozen waar de leerlingen mee aan de
slag gaan: Picasso, Keith Haring, Vincent van Gogh,
Andy Warhol, Matisse en Miro.
Iedere leerling maakt een eigen kunstwerk in de
geest van de behandelde kunstenaar. We krijgen ook
een eigen museum op internet, zodat iedereen de
kunstwerken kan bewonderen. In de museumwinkel

is het mogelijk om leuke aandenkens met de eigen
kinderkunst te bestellen. U ontvangt hierover nog
nadere informatie.
Lessen NS
Vrijdag 12 mei werd in de bovenbouw een zeer
interessante les verzorgd door twee medewerkers
van de NS, Arno en Bart. Gedurende anderhalf uur
kregen de leerlingen een goed beeld van het werk
van de machinist en de conducteur.

Vooral de veiligheid op en rond het spoor kwam
uitgebreid aan de orde. Zo was er een
indrukwekkende film over jeugd die nog ‘even snel’
door de gesloten overwegbomen fietsen. De middag
werd afgesloten met een oprecht applaus voor beide
heren.
Lessen door Milous en Juan
De afgelopen drie dinsdagmiddagen is de
bovenbouw onder leiding van Milous en Juan bezig
geweest met het maken van vissen in klei. Eerst
hebben we gekeken naar afbeeldingen van
verschillende soorten vissen. Daarna mocht iedereen
een plaatje van een vis uitzoeken, om in klei na te
gaan maken. De eerste les hebben we de vis
gemaakt, waarbij o.a. gelet werd op schubben,
vinnen en kieuwen. De ogen werden gemaakt van
een glazen knikker. De tweede les hebben we de vis
eerst in de grondverf gezet, waarna hij in de
prachtigste kleuren geverfd kon worden. De laatste
les zijn de vissen gelakt.

Ze staan nu op een sokkeltje te pronken in de hal
van de school. Komt dat zien!
VSO 3 bezoekt profiel stage groen
De leerlingen van VSO 3 gingen afgelopen maandag
op bezoek bij de kinderboerderij. De dames en heren

staan namelijk voor een belangrijke keuze. Bij
overgaan naar de bovenbouw zullen ze een profiel
moeten kiezen. Door de stageplek van profiel groen
te bezoeken kregen ze meteen een duidelijk beeld
van de werkzaamheden die leerlingen uitvoeren. We
werden warm onthaald door Maxime die net klaar
was met het rapen van de eieren. We kregen een
rondleiding en zagen de grote hoeveelheid aan
taken; het wegbrengen van de paardjes naar de wei,
stallen uitmesten en afspuiten, water brengen,
vegen en mest rijden en nog veel meer…. Duidelijk
werd dat hier hard gewerkt wordt door een groep
enthousiaste leerlingen en meesters.

In de komende periode zullen we ook nog bezoek
gaan bij de stages van de profielen
koken/huishoudkunde en techniek.
Voor de betrokken ouders is er in juni een
ouderavond waarin een en ander uitgelegd zal
worden.
Toverland
Morgen is het eindelijk zover; we gaan naar
Toverland.
Alles is geregeld, het weer wordt goed, dus het
belooft een mooie dag te worden!
Belangrijke data:
 5 juni: Pinkstermaandag. Vrije dag;
 6 juni: Personeelsdag. Vrije dag voor de
leerlingen;
 14 juni: Personeel heeft studiedag, leerlingen
hebben een vrije dag;
 30 juni: ZMLK Voetbaltoernooi hier op school.
Volgende nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zal vrijdag
30 juni aan de leerlingen meegegeven worden. Voor
de zomervakantie zal de Kwebbel weer uitkomen,
waarin ook onze leerlingen hun stukjes zullen
schrijven.
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