
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 27-01-2017 

Nieuwsbrief nr. 4 
VSO Jan Baptist, 
Porseleinstraat 14, 6216 BP Maastricht.  

 043-343 05 65. 
 

 

 

Voor  u ligt de  eerste nieuwsbrief van 2017. De 
kerstvakantie en de feestdagen liggen alweer ver 
achter ons. In januari hebben er weer de nodige 
gebeurtenissen en activiteiten binnen onze school 
plaatsgevonden, die het vermelden waard zijn. Hier 
kijken we in deze nieuwsbrief op terug. Daarnaast 
zullen we ook verwijzen naar zaken die de komende 
periode  plaats zullen vinden.  
 
Kerstmeeting: 
We kunnen terugkijken op een geslaagde 
Kerstmeeting. De sfeer was goed, het koor heeft een 
mooi concert verzorgd en met de verkoop mogen we 
heel tevreden zijn. We hebben een mooie opbrengst 
van € 725,04. Deze opbrengst gaat naar KIKA! 
 
Kerstviering: 
De kerstviering op vrijdag 23 december was weer erg 
sfeervol en gezellig. 
’s Morgens was er een prachtig kooroptreden.  
In een mooi versierde gymzaal serveerde de 
keukenploeg ’s middags  een heerlijke lunch voor alle 
leerlingen. Deze werd verzorgd door Maastricht 
Culinair ‘Les Tables’ samen met een groep leerlingen 
van onze school. Na het heerlijke kerstdiner volgde 
een spetterend kerstgala. We kijken terug op een 
geslaagde dag! 
 
Afscheid van Lars op school: 

Op donderdag 22 december heeft 
Lars afscheid genomen op school. 
Het was een gezellig 
afscheidsfeestje samen met de 
ouders en broer van Lars. We 
werden getrakteerd op heerlijke 
vlaai en chocomel! 

Lars heeft hier heel wat jaren op school rond gelopen. 
Van klein ondeugend jongetje is hij uitgegroeid tot 
een volwassen kerel.  
Hij gaat nu werken op de MTB op de afdeling 
dienstverlening. 
Wij wensen Lars heel veel succes op zijn werk en in 
zijn verdere leven! 
 
 

Afscheid van Giovanni Fadda op school: 
Op vrijdag 20 januari heeft Giovanni 
afscheid genomen van onze school.  
Op dit moment is er nog niet 
duidelijk wat Giovanni nu gaat 
doen. 
We gaan zijn enthousiasme en zijn 
grapjes missen!  

We wensen Giovanni een fijne toekomst!  
 
Voorbereidingen carnavalsfeest: 
Meteen na de kerstvakantie zijn we begonnen met de 
voorbereiding van ons carnavalsfeest, dat op vrijdag 
24 februari zal plaatsvinden. Zo is meester Henk al 
weer  volop bezig met de organisatie van dit 
spetterende feest. 
In de klassen zijn leerlingen en personeel hard aan het 
werk aan de knutselwedstrijd rond het thema 
“Karrrrrneval op de Jan Baptis.” De leerlingen werken 
allen of in zelfgekozen tweetallen aan de teken-
/knutselopdracht en we zien nu al prachtige 
samenwerkings-verbanden en resultaten. 
De werkstukken zullen vanaf maandag 20 februari  in 
de hal tentoongesteld worden. We willen U 
nadrukkelijk uitnodigen om eens te komen kijken! 
We zijn benieuwd welke leerlingen dit jaar een prijs 
(is nog een verrassing) zullen winnen. 
Tijdens ons carnavalsfeest zullen  de winnaars bekend 
gemaakt worden.  
Een aantal leerlingen is al in de pauzes heel serieus 
aan het oefenen voor hun carnavalsoptreden. 
Daarnaast wordt er op donderdagmiddag tijdens de 
koorrepetitie  uit volle borst meegezongen met de 
door meester Henk gemaakt carnavalskraker 
“Karneval, altied en euveral”. Ook dit jaar is een grote 
groep leerlingen, onder bezielende leiding van Nicolle 
en Margo, op deze carnavalskraker een prachtige 
choreografie aan het oefenen. We zijn benieuwd naar 
het resultaat! 
Ondertussen begint de spanning over wie de nieuwe 
prins en prinses wordt al flink op te lopen. Er kan zelfs 
een gokje op gewaagd worden. Helaas moeten we 
nog  een weekje wachten. Vrijdag 5 februari  zal dit 
tijdens ons feest ’s ochtends op school bekend 
gemaakt worden.  

 

 



Dan zullen ook prins Naum en prinses Velasca  
aftreden. ’s Middags zijn we weer te gast in feestzaal 
“De Romein” van de carnavalsvereniging “De 
Mammoeters”. De uitnodiging  voor deze middag 
krijgen de leerlingen binnenkort mee. Naast Gaston, 
Huub Adriaans, Nick Gilissen en Angelina zullen nog 
enkele andere Maastrichtse artiesten de middag 
luister bij zetten. 
 
Prins Youri I: 
Uitgeroepen tot 41e ‘hoeglöstigheid vaan KV de 
Jumbo’s: Prins Youri de ierste, in het dagelijks leven 
genaamd Youri Mennen en leerling uit VSO 1. Youri 
proficiat! 
 
Schoolwebsite: 
Onze school heeft een eigen schoolwebsite: 
www.zmlkjanbaptist.nl. Het is zeker de moeite waard 
om deze geregeld te bezoeken. Zo staat ons prachtige 
carnavalslied “Karneval, altied en euveral” hier ook 
op. Kijk, luister en zing mee! 
 
Facebook:  
Zoals u weet heeft onze school sinds kort 
een eigen Facebookpagina. U kunt deze 
pagina vinden onder de naam:  

Zmlk Jan Baptist Vso. De pagina wordt 
voornamelijk gebruikt om u van 
informatie te voorzien. We hopen dat 
u regelmatig onze Facebookpagina 
bezoekt.  

 
Toetsweken: 
Maandag 16 januari zijn de jaarlijkse toetsweken 
gestart. Alle leerlingen krijgen in deze weken diverse 
reken- en lees Citotoetsen. De resultaten worden 
besproken tijdens het halfjaarlijks  overleg over uw 
zoon/dochter. 
 
Ouderbijdrage: 
Zoals u heeft kunnen lezen in de schoolgids is de 
ouderbijdrage ook dit schooljaar weer vastgesteld op 
€30,-. Dit bedrag wordt gebruikt t.b.v. de 
activiteitendag het schoolreisje op 1 juni a.s. 
De ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald 
hebben, verzoeken we dit zo spoedig mogelijk te 
doen. U kunt het bedrag van € 30,- overmaken op 
rekeningnummer NL10INGB0663419409 o.v.v. 
ouderbijdrage en de naam van uw zoon/dochter. 
Wilt u het geld liever contant betalen dan kan dat 
natuurlijk ook. U ontvangt dan altijd een kwitantie. 
Mocht het een probleem zijn om het bedrag in een 
keer te betalen, dan kunnen we hier afspraken in 
maken.  
 
 
 

Special Heroes: 
Mogelijk heeft uw zoon/dochter de 
afgelopen 2 jaar aan enkele, of alle 
activiteiten van Special Heroes 

deelgenomen. De projectduur van Special Heroes is 
verlopen, maar Maastricht Sport geeft een vervolg 
aan dit sportstimuleringsproject onder de naam 
“Maastricht Sport KANJERS”. 
 

Middels dit project willen we kinderen in het speciaal 
onderwijs kennis laten maken met diverse takken van 
sport, om hen zo aan te sporen om op een 
laagdrempelige manier een geschikte sport te vinden. 
Na iedere kennismakingscyclus wordt er gekeken of 
er voldoende animo is om aansluitend aan schooltijd 
een ‘schoolsportvereniging’ op te starten. Zo wordt 
de mogelijkheid geboden om gestructureerd (elke 
week m.u.v. de schoolvakanties) voor één jaar gratis 
te sporten in de gymzaal van school.  
Naast de verschillende kennismakingslessen en clinics 
staat er ook een sportdag op het programma. Deze 
sportdag kan worden georganiseerd op één locatie, 
namelijk een sportpark/sporthal) of in het 
Geusseltbad. Hier kunnen verschillende scholen voor 
speciaal onderwijs aan meedoen. 
 

Via school zullen jullie tijdig op de hoogte worden 
gebracht van de start van iedere 
kennismakingscyclus. Wij wensen dan ook iedereen 
heel veel plezier bij de diverse sport- en 
beweegactiviteiten. 
 
Terugblik op de samenwerking tussen de Jan 
Baptistschool en Special Heroes: 
De afgelopen 2 schooljaren hebben we meegedaan 
aan Special Heroes. De leerlingen hebben kennis 
kunnen maken met: hockey – hiphop – atletiek – 
ninjutsu – basketbal. Daarnaast hebben we 2 keer 
deelgenomen aan de AquaChallengeDay in het 
Geusseltbad en aan de SpecialHeroes Dance Battle in 
Venlo. 
Wat heeft dat opgeleverd? 

 Dansstudio Switch in Heer heeft de hiphop lessen 
verzorgd. Er was zoveel animo voor hiphop dat er 
op vrijdag van 17:00 uur tot 18:00 uur een groep 
is opgestart bij dansstudio Switch. Daaraan doen 
op dit moment 10 leerlingen van onze school 
mee. Mocht uw zoon/dochter interesse hebben 
om mee te doen, dan kunt u contact opnemen 
met Janne Lebens: 06-33930054 of mailen met 
info@dansstudioswitch.nl. 
Contributie is € 19,50 per maand. 
 

 Atletiek Maastricht. Hieraan was al een G afdeling 
verbonden. Inmiddels doen er 4 leerlingen mee 
aan de trainingen op donderdag van 18:30 uur tot 
19:30 uur op sportpark Jekerdal (in de 
winterperiode zijn de trainingen binnen). Heeft 
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uw zoon/dochter interesse om ook atletiek te 
gaan doen, dan kan hij/zij worden aangemeld via 
vbsport@atletiekmaastricht.nl.  
Kosten zijn € 97,90 per jaar. 
 

 Jos Wolfs van Kimbria Basketbal verzorgd naar 
aanleiding van het Special Heroes Project op 
woensdag van 13:00 uur tot 14:00 uur 
basketbaltrainingen in de gymzaal van het SO 
(Ponjaardruwe). Hieraan doen op dit moment 7 
VSO-leerlingen en 2 SO-leerlingen mee. 
Trainingen zijn nu nog gratis. Heeft uw 
zoon/dochter interesse dan kunt u contact 
opnemen met Jos Wolfs:  joswolfs@hotmail.com 
of 06-12862592. 

 
Enkele weken geleden heeft uw 
zoon/dochter het boekje 

(on)beperkt sportief mee naar huis gekregen. Daarin 
staat wat het verdere aanbod van Maastricht Sport is 
voor onze leerlingen. 
Special Heroes beschouwen we als een geslaagd 
project en we zijn dan ook blij dat Maastricht Sport 
hiermee verder wil gaan onder de noemer 
“Maastricht Sport Kanjer”. Daarvan is het eerste 
project al geweest. Daarover kunt u elders in deze 
nieuwsbrief lezen. 
 
Maastricht Sport Kanjer: 
Maastricht Sport Kanjer heeft het stokje van Special 
Heroes overgenomen en zal een aantal 
kennismakingsprojecten bekostigen. Het eerste 
project “KidsDefence” onder leiding van Omar Rashidi 
hebben we inmiddels achter de rug. Er was bij een 
aantal groepen op de kijkdag veel belangstelling van 
de ouders en aan de extra les na school deden ook 
nog eens 8 leerlingen mee.  
 

Mocht uw zoon/dochter interesse hebben om meer 
aan zelfverdediging te gaan doen, dan kunt u contact 
opnemen met Omar: 06-11488779 of via 
info@fitandbrave.nl.  
 
De trainingen worden gegeven op woensdag van 
17:30 uur tot 18:30 uur in een zaal aan de Franciscus 
Romanusweg 50A, 6221 AH Maastricht. Tot carnaval 
zijn de trainingen dan gratis. 

 

Nieuwe aanpassingen speelplaats: 
Begin 2016 hebben we van het geld dat we mochten 

ontvangen van ”Bassinario” 
een basketbal/voetbalveld 
combinatie aangeschaft voor 
op de speelplaats. In de 
periode dat het gras niet 
bespeelbaar is kan er toch 
worden gevoetbald of 
worden gebasketbald in de 
pauze. 
 
 
 
 

Inmiddels zijn we alweer een 
fase verder en is er op de 
plaats van de klimtoren, die 
afgekeurd was, een 
“hangplek” en zithoekje 
gekomen (zie foto). 
 
 
 
Voor de laatste fase zijn we nu aan het bekijken welke 
onderdelen we nog kunnen toevoegen aan onze 
speelplaats. 
 
Belangrijke data komende maand: 
* Vrijdag 24 februari: 
   Carnavalsfeest. 
 

* Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart:     
   Krokusvakantie. 
 
Volgende nieuwsbrief:                                                                                                                                       
De volgende nieuwsbrief (nr. 5) zal op donderdag  23 
februari  a.s. verschijnen. 
 
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen: 
* 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. 
Met vriendelijke groet, 
 

Team VSO Jan Baptistschool. 
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