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 043-343 05 65.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Alstublieft, hier is onze nieuwsbrief van oktober. Het
is alweer bijna wintertijd en de herfstvakantie staat
voor de deur. Wat vliegt de tijd toch. Ook deze
maand hebben naast de gewone lessen, weer de
nodige andere activiteiten plaatsgevonden. Hiervan
doen we graag verslag! We kijken ook al vooruit naar
de komende maand. Veel leesplezier gewenst.
Uitreiking certificaat ‘Veilige school’:
Vrijdag 7 oktober is door de wethouder van
onderwijs van de Gemeente Maastricht het
certificaat ‘Veilige en Gezonde school’ aan onze
school uitgereikt.

Afscheid leerling in VSO-3:
Maandag 10 oktober hebben we afscheid genomen
van Gianno Everaers. Gianno is toegelaten tot het
IvOO in Amby. We wensen hem veel succes op de
nieuwe school en het allerbeste voor de toekomst.
Activiteitendag:
Dinsdag 11 oktober hebben we binnen school weer
onze jaarlijkse activiteiten dag georganiseerd.

Leerlingen hebben kunnen kiezen uit een aanbod
van diverse activiteiten. Hieronder volgt een
impressie van de verschillende programma’s:
1) Dansworkshop:
Op dinsdag 11 oktober ging een groep van 13
leerlingen, waaronder 2 jongens , naar Bernaards,
dansen. In de klas hadden we al een warming -up
gedaan met het programma just dance. Samen met
Marcella en Theo ging de groep te voet naar de
danszaal. Daar werden we welkom geheten door
Chris en Diana. Diana ging eerst de groep aan het
werk zetten door zumba-achtige moves te doen om
lekker los te komen. In het eerste gedeelte
begonnen we met een cha cha cha en daarna met
een salsa, Bailando is hiervoor een geschikt nummer.
Na de pauze kwam het zwaardere werk, een hiphopnummer met vele bewegingen zorgde ervoor dat de
meeste leerlingen al spierpijn begonnen te krijgen.
Op school hebben we alles nog eens op de film terug
kunnen zien en mogen we tevreden zijn op deze
leuke dag .
2) Wandeltocht in en rondom Maastricht:
Kaj, Sem, Romano, Justin, Noël, Noah, Jaimy, Yarno,
Hatim, Nik, Roger en Presley hadden gekozen voor
de wandeltocht. Vanuit school liepen ze onder
begeleiding van twee ervaren wandelaars een pittige
avonturentocht. Iedereen had gelukkig goede
wandelschoenen,
warme
kleding,
een stevige rugzak met voldoende proviand, een
goede conditie èn een goed humeur meegenomen,
want het was geregeld afzien!
We kwamen langs mooie en spannende plekken in
en rondom Maastricht; zoals Kanne, de Encigroeve en het uilenobservatiepunt. Bij het Chalet in
de Enci-groeve werd gepauzeerd en genoot iedereen
van een welverdiende consumptie. Hier werd ook
een vuurtje gestookt waarop marshmellows werden
verwarmd. Van daar uit liepen we naar Fort St.
Pieter, waar we een bezoek brachten aan dit
beroemdste fort van Maastricht en hier een
spannende en leerzame rondleiding kregen.
Tot slot liepen we weer terug naar school. Chapeau
voor deze groep wandelaars, die van ’s morgens
negen tot ’s middags drie uur gewandeld hebben.

3) Thema ‘Afrika’:
Na een gezamenlijke introductie zijn we samen
boodschappen gaan doen in de “Brusselse Poort”.
De zoektocht naar producten in de supermarkt
duurde wat langer omdat we niet alledaagse
ingrediënten hadden. Zo maakten we o.a. Tabouleh,
Akoko mmire, Shakshuka en Bobotie. Zo nu zult je
wel denken wat is dat allemaal maar het was heerlijk
om met de handen te eten, zowel het eten als de
handeling.
Terwijl de helft van de groep hard aan het werk was
in de keuken was de andere groep aan het batikken.
‘s Middags hadden de leerlingen een djembe
workshop. Er werd lustig op los getrommeld.
Al met al een heerlijke dag. Hakuna Matata!
4) Thema ‘Dieren’:
We zijn begonnen met een wandeling naar
kinderboerderij Daalhoeve. Hier mochten we
konijnen, een kip en een cavia knuffelen. Dat was
nog best spannend, want ze bleven niet altijd netjes
stil zitten. Maar iedereen heeft wel een dier op
schoot gehad. Uiteraard hebben we ook een rondje
over de boerderij gemaakt. Varkens geaaid, geitjes
gevoerd, alpaca's gezien, kippen gered die waren
ontsnapt!
Terug op school waren we wel toe aan een kop
warme soep. Daarna nog heerlijke broodjes, alles
was op!
In de middag hebben we zelf vetbollen gemaakt om
de vogels buiten te helpen bij de komende
wintertijd. Dit ging prima. Helaas moesten we een
week wachten voordat ze hard genoeg waren om ze
uit de bekertjes te halen en er ijzerdraad door te
rijgen. Maar inmiddels heeft iedereen 3 bollen mee
naar huis. Nu maar hopen dat de vogeltjes ook
komen smullen.
Al met al een zeer geslaagde dag!

5) Activiteitendag VSO A:
Op dinsdag 11 oktober was onze eerste
activiteitendag. We hadden ’s morgens een super
coole en stoere dansworkshop. Brahim Oumou van
dansschool Reality leerde ons een hiphop dans aan.
Ook was er een heuse ‘dance battle’. We zaten in
een grote kring en ieder mocht zijn beste moves
laten zien. De kids gingen helemaal los en wat
hebben ze talent.
Van al dat dansen kregen we best een beetje
honger. Gelukkig stond er in het restaurant van
kinderboerderij Daalhoeve een lunch op ons te
wachten. De verse soep en broodjes waren heerlijk.
Uiteraard hebben we ook een kijkje genomen bij de
dieren. Vooral in de varkensstal was het lachen,
gieren, brullen....
Op school hadden we nog een relax uurtje. Tijdens
dit uur hadden we nog een leuke knutselactiviteit en
wederom gesmuld van onze eigen gebakken wafels.
Kortom het was een hele leuke, fijne en vooral
gezellig dag.
*Iedere zaterdag van 11u tot 12u dansen op maat bij
dansschool Reality. Deze danslessen zijn speciaal
voor jongeren met een beperking. Meer info:
www.dansschoolreality.com.
Ouderbijdrage:
Zoals u heeft kunnen lezen heeft de activiteiten dag
reeds plaats gevonden. De leerlingen konden kiezen
uit diverse nieuwe maar ook bekende activiteiten. Er
werd naar de dag toe geleefd en met enthousiasme
aan deelgenomen.
In
onze
schoolgids
(zie
onze
website:
www.zmlkjanbaptist.nl) heeft u kunnen lezen dat
deze dag bekostigd is uit de ouderbijdrage. Daarom
wil u allen verzoeken om de ouderbijdrage van
€ 30,= spoedig over te maken op:
rekeningnummer NL10INGB0663419409
o.v.v. ouderbijdrage en naam van uw zoon/dochter.
Wilt u het geld liever contant betalen dan kan dat
natuurlijk ook. U ontvangt dan altijd een kwitantie.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Kerstspullen:
Hallo allemaal, zoals u waarschijnlijk al weet (want
het staat op de kalender) is er dit jaar weer een
kerstmeeting. We hebben allerlei materiaal nodig
om werkstukjes voor de verkoop te maken. We
hebben namelijk grote houten lijsten en veel
kerstballen nodig (ook het liefst grotere, maar
kleintjes zijn ook welkom). Heeft u nog een doos op
zolder, in de stal, garage of waar dan ook, geeft ze
dan aub mee dan kunnen we aan de slag. Alvast
bedankt VSO 3.

Activiteiten de komende maanden:
* Maandag 31 oktober: einde Herfstvakantie.
* Sinterklaas/surprise: 5 dec.
* Kerstmeting:
16 dec.
* Kerstviering:
23 dec.
* Carnavalsfeest:
24 febr.
* ZML korendag:
datum nog onbekend.
* School darttoernooi: 24 mrt.
* Paasviering:
14 april.
* Anti-pest week:
8 t/m 24 mei.
* Schoolreis:
1 juni.
* ZML voetbaltoernooi: 30 juni of 7 juli.
* Thema week:
10 t/m 14 juli.
Volgende Nieuwsbrief:

* Woensdag 30 november a.s. verschijnt
nieuwsbrief numero 3.
Studiedagen VSO Jan Baptist:
* Deze zijn nog niet bekend.
Start nieuwe cursus Brug naar Werk:
Eindelijk was het weer zo ver! Twee nieuwe
cursusgroepen zijn in september van start gegaan!
Voor het eerst zijn er twee groepen. Eén groep heeft
2x per week cursus o.l.v. Margo en de andere groep
heeft één keer per week cursus o.l.v. Edith.
Allebei de groepen zijn van start gegaan met de
module kennis maken, afstand houden en luisteren.
Er wordt gekeken naar voorbeelden op het
smartbord en hier krijgen ze ook te zien hoe het
NIET moet. We spelen ook met iedereen een
rollenspel m.b.t. de vaardigheden. In het begin is dit
voor iedereen even wennen en vinden de cursisten
dit erg spannend. Maar al snel wennen ze eraan en
beleven ze veel plezier aan het spelen van het
rollenspel.
Ook het maken van video-opnames was in het begin
erg spannend! Vooral het terugkijken van de
beelden om te bespreken wat er goed ging en wat er
minder goed ging was erg vreemd. Iedereen vond
vooral zijn eigen stem erg vreemd klinken!
De groep van Margo heeft zijn 1e certificaat al
binnen en iedereen heeft het gehaald. De toets
bestaat uit een theorie en een praktijktoets.
Proficiat: Shamilla, Sven, Jordan, Muhammed,
Megan, Kyra, Naum, Florestan, Jelle, Emilio, Dahnee
en Bjørn.

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.

Wij wensen jullie allemaal een fijne
herfstvakantie.

