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Nieuwsbrief nr. 1
VSO Jan Baptist,
Porseleinstraat 14, 6216 BP Maastricht.

 043-343 05 65.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de Nieuwsbrief van september. Door
middel van deze maandelijkse Nieuwsbrief houden
wij u op de hoogte van wat er binnen school, buiten
het gewone lesprogramma, plaats vindt.
Verhuizing VSO A:
5 september jl. is groep VSO A van de SO locatie
(Ponjaardruwe 31) terugverhuisd naar de VSO
locatie (Porseleinstraat 14). Na een warm ontvangst
voelden de leerlingen (en juffen), zich al vlug op hun
gemak. Vooral de ‘nieuwe’ vakken, zoals koken,
techniek en tuin spreken de leerlingen erg aan. De 4
nieuwe leerlingen, die van SO A doorgestroomd zijn
naar VSO A zijn Jasper, Jurgen, Luc en Lucas. De
overige leerlingen, Guus, Bilal, Samar, Loes,
Santiago, Jay, Merlin, Camiel en Jonathan zitten al
langer in groep VSO A. De juffen in deze groep zijn:
Cora, Gonda, Monique en Nancy. We voelen ons
allen welkom op deze nieuwe locatie en hopen dat
het voor eenieder een fijn, en leerzaam jaar zal zijn.

Nieuwe leerlingen VSO 1 en 2:
Yaakoub, Samuel, Romario, Nedda, Keana, Sem,
Cylano, Gabrielle, Amal, Youri uit VSO 1 en Jordy,
Sharona, Jolien, Nik, Quintin en Eveline uit VSO 2 zijn
dit jaar nieuwe leerlingen binnen VSO Jan Baptist.
Na een paar weken VSO zijn ze al goed gewend aan
alle nieuwe juffen en meesters en allerlei nieuwe

vakken. Allemaal van harte welkom op jullie nieuwe
school! Wij hopen dat jullie een hele fijne tijd
tegemoet zullen gaan.
Even voorstellen
Hallo allemaal! Mijn naam is
Marcella Ritzen. Ik ben 28 jaar en
woon in Maastricht. In de
afgelopen jaren heb ik op veel
verschillende scholen, met veel
verschillende leerlingen gewerkt.
Vanaf dit schooljaar mag ik het team van de Jan
Baptist komen versterken. Ik heb heel veel zin in
deze nieuwe uitdaging. Ik zal met een groot aantal
leerlingen op school te maken krijgen, omdat ik in
verschillende groepen te vinden ben. Op
maandagochtend, dinsdag en woensdag ben ik
voornamelijk te vinden in VSO 2, op maandagmiddag
in VSO 1, op donderdag zien jullie mij in VSO 4 en op
vrijdag in VSO 5. Als jullie vragen hebben, dan kom
gerust naar mij toe. Ik verheug mij op een leuk en
leerzaam schooljaar!
50 jarig jubileumfeest Jan Baptistschool:
Vrijdag 9 september vierden we met de hele school,
SO, Don Bosco en het VSO ons 50 jarig jubileum.
’s Morgens gingen we met z’n allen in bussen naar
de Pathé bioscoop, waar we genoten van ‘ Ice Age’,
‘Meester Kikker’ of ‘Huisdiergeheimen.’ Het was
extra genieten met het flesje cola, de popcorn en de
lekkere spek.
Na afloop gingen we weer met de bus terug naar
onze VSO locatie waar de leerlingen getrakteerd
werden op een barbecue: Muziek op de
achtergrond, heerlijk zonnig weer en smikkelen en
smullen maar. Om half twee waren alle festiviteiten
afgelopen en werden de leerlingen opgehaald. Het
was zowel voor de leerlingen als voor het personeel
een prachtige dag.

Bezoek aan MCC:
Het is ondertussen een traditie dat we in het begin
van het schooljaar uitgenodigd worden door de
mensen van watersportvereniging MCC. Deze keer
vond deze activiteit plaats op maandag 19
september. Het was gelukkig prachtig weer.
Voor de ochtend had Marcel, samen met het team,
een spellencircuit, een jeu de boules toernooi, een
voetbaltoernooi en een darttoernooi georganiseerd.
Leerlingen konden uit een van deze vier activiteiten
kiezen.
Er waren diverse artiesten: Angelina, Saskia Theunis,
Ludi van Dijk en een diskjockey die voor de muzikale
omlijsting zorgden.
De koksploeg van MCC had voor de middag een
heerlijke maaltijd bereid, die traditiegetrouw uit friet
met appelmoes en zuurvlees bestond. Smullen!
Na deze verrukkelijke maaltijd was het tijd om met
de boten de Maas op te gaan. Er was een groot
aanbod van speedboten en ook van boten die het
gelukkig wat rustiger aan deden. Alle leerlingen die
met een boot mee gingen moesten een reddingsvest
aan. Aan het einde van de dag was er voor iedereen
nog een ijsje.
Het was voor onze leerlingen een prachtige dag,
waarvoor we m.n. de mensen van MCC willen
bedanken. Hieronder volgen nog een aantal korte
impressies van het ochtendprogramma.
Voetbaltoernooi:
Onder een stralend zonnetje ging het
voetbaltoernooi van start met 31 leerlingen uit het
SO en natuurlijk het VSO. Het werd een prachtig en
sportief toernooi, met veel inzet, passie in het
getoonde spel én de coaching langs de kant.
Natuurlijk vielen er weer prachtige doelpunten.
Vorig jaar was er was een hoopvolle, leuke,
prachtige en interessante trend te ontdekken; de
opkomst van het meidenvoetbal met een winnend
meidenteam. Dit jaar was er geen enkele meisje dat
mee deed; de trend heeft zich dus niet voortgezet.

Coaches Margo, Nicolle en Ger spoorden hun
pupillen aan tot grootse daden waarbij gezegd moet
worden dat Ger er toch de meeste kaas van heeft
gegeten. Hij nam ook het vaakst de microfoon ter
hand om zijn spelers aanwijzingen te geven vanaf de

zijlijn. Zijn team uit de B-poule vertoonde goed
combinatiespel en deed op momenten denken aan
Barce ……….. !
Misschien een idee voor het volgend jaar:
“Verkiezing van de beste coach van het toernooi”.
De heren van het VSO, gingen vaak, of eigenlijk
altijd, voor eigen succes en konden hun medespelers
maar moeilijk vinden; ……… foei foei, hebben we
daar jarenlang voor getraind???????????????
De bal belandde dankzij onze ballenjongens dit jaar
trouwens maar 2 keer in de Maas waar hij weer snel
werd uitgevist.
Uiteindelijk vielen er 4 bekers te verdelen; 2 bekers
voor de winnende teams uit poules A en B én twee
bekers voor de individuele winnaars van ‘De
penaltybokaal’; eentje uit de A en eentje uit de Bpoule.
Hieronder de einduitslagen:
*Winnaar penaltybokaal B-poule: Terry uit het SO.
*Winnaar penaltybokaal A-poule: Naum uit het VSO
(N.B. al voor de derde keer in zijn imposante carrière!)

*Winnaars van het B toernooi: Team B2 o.l.v. caoch
Ger: Terry(zijn tweede prijs!), Ian, Diego, Noah Z.,
Justin G.
*Winnaars van het A toernooi: Team A1 o.l.v. coach
Nicolle: Naum, Santiago, Joey, Yarno, Diëgo B.
Spellencircuit:
Het spellencircuit bestond uit een aantal spellen:
stoelendans, touwtrekken, spekhappen, kegelen,
plaatjesspel, stokkenspel en het parachutespel. Het
weer was prachtig, de kinderen waren lief, het eten
was lekker, de spellen waren leuk, de boten waren
super snel en cool, de muziek was mooi, het was
gezellig. Wat waren we content en wat hebben we
genoten. Bedankt voor de organisatie van deze fijne
dag !!

Darttoernooi:
Het darttoernooi van MCC vond in een zeer
gemoedelijke en gezellige sfeer plaats. Er werd
gespeeld in twee poules: een van 32 en een van 16
leerlingen. Binnen iedere poule was er een finale- en
een troostronde. In poule A was Tristan de
verrassende winnaar van de finaleronde tegen

Bjorn, en Gino won in de troostronde van
Kimberley. In poule B waren dit respectievelijk
Justin, die van Thijs won en Roger (ook vorig jaar
winnaar in deze poule!) die Rebecca versloeg.

Jeu de boules toernooi:
Samuel, Romario, Yaakoub, Nedda, Keana, Jolien,
Kaj, Nurgul, Bo, Maxime, Jaimy, Amdi, Shamilla en
Florestan, hadden dit jaar gekozen om samen de
strijd aan te gaan in dit typisch Frans ballenspel
“Petanque”. De Jeu de boules baan was mooi
opgeharkt en de ballen blonken in het heerlijk
zonnetje. Nadat de partijen waren samengesteld
barstte de strijd los. In de voorrondes deed ieder zijn
uiterste best om in de finale te komen. Maxime wist
steeds het kleine balletjes, de “cochonnet”, op een
zeer spectaculaire manier in de uiterste hoeken van
de baan te gooien. Waardoor het bij iedere
deelnemer een optimale concentratie vereiste om
de bal binnen de baan te houden. Na een zeer
spannende wedstrijd kwamen
als finalisten Chamille/Keana en Kaj/Samuel naar
voren. Maar eerst nog even een
heerlijk drankje van de
organisatie.
Na deze welverdiende pauze en
nadat de finalisten zich mentaal
en lichamelijk hadden kunnen
voorbereiden was het tijd voor
DE GROTE FINALE!!!!!!! Het was
zeer spannend. Kaj en Samuel
stonden voor maar Shamilla
gooide haar laatste bal zo
geconcentreerd en met
souplesse, een voltreffer.
En samen met Keane veroverde ze de beker.
Anti pest juf.
Voor de nieuwe ouders die
de ouderavond van 20
september gemist hebben,
wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Sonja Bollen en
ik ben, behalve juf van VSO 3
ook de anti pest coördinator

van de school. Vanuit de overheid is bepaald dat de
schoolbesturen verplicht zijn zorg te dragen voor de
sociale veiligheid op hun scholen. Dit is binnen het
VSO dan ook een onderdeel van het
Schoolveiligheidsbeleid. Op onze school is gekozen
voor een vertrouwd gezicht waar leerlingen zich,
laagdrempelig, kunnen melden indien zij het gevoel
hebben gepest te worden. Ik probeer, zoveel
mogelijk, tijd te maken om voor of na een pauze te
kletsen met leerlingen die zelf aangeven gepest te
worden. Er hangt ook in de gang een brievenbus
waar de leerlingen, indien nodig en wenselijk, een
briefje in kunnen stoppen. We zullen dan samen aan
de slag gaan om ervoor te zorgen dat de betreffende
leerling zich niet alleen gehoord voelt maar vooral
ook geholpen.
In mei is er een twee weken durend project met
pesten als onderwerp. Hier zult u tegen die tijd meer
info over krijgen.
Heeft u als ouders vragen over dit onderwerp of
ontvangt u van uw zoon of dochter signalen m.b.t.
pesten dan kunt u altijd bij uw leerkracht terecht. Hij
of zij zal dan contact met mij opnemen zodat we
ermee aan de slag kunnen.
Sonja
Schoolagent:
We hebben sinds dit schooljaar een nieuwe
schoolagent, dhr. Eric Ravesteijn.
Hij is tevens de wijkagent van Belfort en Pottenberg.
Onze nieuwe schoolagent zal op oproepbasis aan
onze school verbonden zijn.
Wanneer u als ouder/verzorger contact wilt met de
schoolagent, kunt u naar de site: politie.nl. Onder
‘mijn buurt Pottenberg en Belfort’ kunt u een
contactformulier invullen bestemd voor de
wijkagent. Dhr. Eric Ravesteijn neemt dan contact
met u op. Ook staat op de site een afbeelding van de
wijk/schoolagent.
Op de woensdag heeft hij van 13.00 u tot 15.00
uur, wijkspreekuur in het buurtcentrum "De
Romein" Potteriestraat 30 Maastricht.

Contactpersoon:
Zoals jullie in de schoolgids hebben kunnen lezen en
op de ouderavond hebben gehoord is Marlou
Vossen contactpersoon van onze school.
Bij haar kunt u terecht met klachten over ongewenst
gedrag op school. Hierbij moet u denken aan
(cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie en
seksuele intimidatie.
Het is belangrijk dat u eerst een klacht met de
betreffende leerkracht bespreekt. Directie kan ook
benaderd worden. Komen jullie er samen niet uit
dan kan de contactpersoon ingeschakeld worden.
Stages in de bovenbouw.
Inmiddels zijn in september weer alle stages
opgestart.
* Profielgroep huishoudkunde/ koken gaat op
maandagochtend met ongeveer 7 leerlingen naar
het restaurant Bouchon D’en Façe. Bij dit stageadres
worden allerlei huishoudelijke taken in de praktijk
geoefend. Juf Margo zorgt ervoor dat dit allemaal
keurig gebeurt. De leerlingen van deze profielgroep
hebben afwisselend een week kookles op school van
juf Erin en de andere week huishoudkunde.
*Profielgroep groen /dierenverzorging is inmiddels
kind aan huis bij boerderij Daalhoeve, waar de
leerlingen een groot aandeel hebben in o.a. het
schoonmaken van de stallen. Henk en Mat zijn als
echte boeren helemaal thuis in de materie en
brengen de leerlingen de kneepjes van het vak bij.
*Een aantal leerlingen van profielgroep Techniek is
gestart bij “Athos Maakt”. Binnen de houtafdeling,
verfafdeling en meubelmakerij steken onze
leerlingen onder leiding van juf Miriam de handen
uit de mouwen. De andere leerlingen van de
profielgroep werkt op school o.l.v. Theo.
*In totaal 31 leerlingen nemen dit schooljaar deel
aan een VOORdeelstage binnen het
leerwerkcentrum van de MTB. Op verschillende
afdelingen werken zij aan een goede
arbeidshouding. Op maandag en dinsdag is de
grootste groep leerlingen werkzaam binnen de MTB.
Op die dag is juf Edith als VOORdeeldocent aanwezig
op deze stageplaats.
*O.l.v. Mat zijn op woensdag leerlingen werkzaam
binnen het magazijn van de Hema. Bij deze
groepsstage zorgen de leerlingen dat aangeleverde
goederen op de juiste manier uitgepakt worden
zodat ze de winkel in kunnen.
*Henk fietst op woensdagochtend voor een
groepsstage groen met een aantal leerlingen naar de
speelplaats van SO Jan Baptist of naar de JF
Kennedyschool. Daar helpen onze leerlingen met het
onderhouden van de schooltuin/speelplaats.
*De klussengroep op woensdagochtend o.l.v. Miriam
en Lucienne zorgen o.a. er voor dat alle afval uit de
klassen wordt gehaald. We scheiden afval en deze

groep zorgt er perfect voor dat alles op de juiste
plaats terecht komt.
*Naast deze groepsstage `s lopen een aantal
leerlingen een individuele stage.
Het begin is gemaakt en de meeste leerlingen
hebben enthousiaste verhalen.
En zoals het spreekwoord zegt: een goed begin is het
halve werk!!!!
Ouderavond Bovenbouw over de
schoolverlaterstrajecten:
Dinsdagavond 18 oktober a.s. is er voor de
ouders/verzorgers van de leerlingen uit de
bovenbouw een informatieavond over de
schoolverlaterstrajecten. Over de precieze inhoud
van deze avond krijgt u nog een schrijven.
Busjesvervoer:
Helaas komt het geregeld voor dat ouders hun zoon
of dochter niet aanmelden voor het leerling vervoer
naar de na-schoolse opvang. Het vervoersbedrijf
neemt de leerling dan ook niet mee, met alle nare
gevolgen van dien. Voor de betreffende leerling is dit
zeer vervelend, omdat dan op het laatste moment
de BSO niet doorgaat. Voor het personeel geeft dit
een hoop extra regelwerk na school. Daarom de
nadrukkelijke vraag om het vervoer van uw
zoon/dochter naar de opvang/BSO zelf goed te
regelen.
Activiteiten volgende maand:
* Dinsdag 11 oktober: Activiteitendag.
* Dinsdag 18 oktober: Ouderavond Bovenbouw over
de schoolverlaterstrajecten.
* Maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28
oktober: Herfstvakantie.
Volgende Nieuwsbrief:

Vrijdag 21 okt. a.s. verschijnt nieuwsbrief nr. 2.
Vakanties en/of vrije dagen:
Herfstvakantie:
ma. 24 t/m vr. 28 okt.
Kerstvakantie:
ma. 26 dec. t/m vr. 6 jan.
Carnavalsvakantie:
ma. 27 febr. t/m vr. 3 mrt.
Paasmaandag:
ma. 17 april.
April-/meivakantie:
ma. 24 april t/m vr. 5 mei.
Pinkstermaandag:
ma. 5 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.
Team VSO Jan Baptistschool.

