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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Vandaag neemt uw zoon/dochter weer de
maandelijkse Nieuwsbrief mee naar huis. Op deze
wijze houden wij u op de hoogte van het reilen en
zeilen binnen onze school. Veel leesplezier!
Carnavalsfeest
Ook dit jaar kijken we weer terug op een zeer
gezellig carnavalsfeest. ’s Morgens gingen Prins
Florestan en prinses Kyra ons op een fantastische
wijze voor, tijdens het feest in de prachtig versierde
gymzaal hier in school.

Judo
Inmiddels zijn de groepen die op vrijdag na de kleine
pauze gym hebben, gestart met de clinic judo, olv.
Patrick Jaspers. Deze clinic wordt mogelijk gemaakt
door MaastrichtSport, middels het project
MaastrichtSportKanjer. Zoals al eerder aangegeven
is de bedoeling dat leerlingen kennismaken met
diverse sporten in de hoop dat ze het zo leuk vinden
dat ze lid van een club worden en er een leuke en
vaak leerzame vrijetijdsbesteding aan overhouden.
Als uw zoon/dochter aan de clinic deelneemt heeft u
hier inmiddels een informatiebrief over ontvangen.
U ontvangt nog een uitnodiging om bij de laatste les
van uw zoon/dochter aanwezig te zijn, zodat u met
eigen ogen kunt zien hoe hij/zij het judo ervaart.
School darttoernooi van 10 maart 2017
Voor Carnaval waren we al begonnen met de
trainingen voor het darttoernooi en moesten de
leerlingen bekijken aan welk toernooi ze mee wilden
doen, ringen of 301. Uit de verhalen was op te
maken dat er door veel leerlingen ook thuis al
fanatiek geoefend werd.
Nadat de gymzaal van Carnavalstempel was
omgetoverd tot de Jan Baptist Dart Arena was er op
woensdag de kwalificatie en op donderdag de loting.
Vanaf dat moment wist iedereen tegen wie hij/zij de
volgende dag in de “groepsfase” moest spelen.

Er waren optredens van diverse leerlingen, en m.n.
het optreden van een grote groep leerlingen die op
onze carnavalskraker “Karneval…..Altied en euveral”
een prachtige dans ten uitvoer brachten, oogstte
veel bijval.
Na de pauze trokken we in een optocht achter de
zaate hermenie “Um te Jenke” naar de Romein. Hier
waren we te gast van de Mammoeters, die ons een
gezellige carnavalsmiddag bezorgden. Met
optredens van o.a. Mesjeu Maurice, Huub Adriaans,
en Arno amuseerde iedereen zich prima!

Als je als 1e of 2e in je groep eindigde ging je van de
“groepsfase” door naar de finalerondes en dan
speelde je nog voor de bekers. Werd je 3e of 4e dan
ging je door naar de troostrondes en speelde je voor
de troostprijzen. In de finalerondes en troostrondes
was het wel zo dat je: doorgaat als je wint, maar
……… eruit ligt als je verliest.
Na het drukste toernooi sinds jaren en een zeer
spannende strijd gingen de volgende spelers met de
prijzen naar huis:
Finale ronde
(voor de
bekers)

Troostronde
(troostprijzen)

301
1e plaats
2e plaats

Sven
Hatim

Presley
Gino

Ringen A
1e plaats
2e plaats

Bjorn
Velasca

Romano
Ellen

Ringen B
1e plaats
2e plaats

Bilal
Bo

Layka
Samuel

Zaalvoetbaltoernooi Heerlen op 16 maart 2017
Naum, Tristan, Emilio, Muhammed, Gino, Hatim en
Noah S. vertrokken ’s morgens vol goede moed met
het taxibusje richting sportcentrum Kaldenborn in
Heerlen voor een zaalvoetbaltoernooi.
We troffen hier de teams van Roermond en Sittard
in onze poule en speelde een hele competitie. Er
werd gespeeld in een hal met velden van kunstgras
met netten een boarding eromheen. Dit zorgde
ervoor dat het spel altijd door kon gaan en je
bijvoorbeeld via de boarding een tegenstander kon
passeren. Maar het betekende ook 15 minuten lang
in hoog tempo voetballen en dat was zeer
vermoeiend voor deze en gene. In de eerste
wedstrijd tegen Roermond ging het gelijk op tot 4 –
4 maar daarna werden we onder de voet gelopen en
verloren we de wedstrijd met 14 -4. In de tweede
wedstrijd en werd er met 10 – 2 verloren van Sittard.
Het waren beiden zeer snelle en fysiek sterke
ploegen. Onze jongens deden hun best maar hadden
het moeilijk De trend in het toernooi was gezet en
iedere volgende wedstrijd mondde uit in een
doelpuntenfestijn. Het pakte meestal niet goed uit
voor onze equipe; we scoorden wel maar de
tegenstander nog meer; Roermond – Maastricht: 16
– 2 en Sittard – Maastricht: 7 - 4! In de laatste
poulewedstrijd begon het eindelijk goed te lopen
binnen het team.
Gelukkig kon iedereen goed relativeren, bleef de
sportiviteit èn spirit prima en gingen ze volle bak
voor de wedstrijd om de plaatsen 4, 5, 6 of 7. We

speelden tegen Heel en dit werd meteen de kraker
van de dag en we wonnen deze met 7 – 2! Meteen
hier achteraan moesten we nog één wedstrijd tegen
Heerlen spelen en deze werd verloren met 11 – 2
waardoor we uiteindelijk eindigde als zesde.
Tevreden konden we tijdens de prijsuitreiking de
beker in ontvangst nemen. De jongens kunnen trots
op zichzelf zijn ondanks de nederlagen. Ze bleven
vechten, er werd niet gekankerd en ze waren zeer
sportief! Dit viel wel op binnen dit toernooi. Ze
hebben hun beste beentje voor gezet en de spirit
van de Jan Baptistschool goed uitgedragen en
vertegenwoordigd.
Project “Schone Maas”
Donderdag 23 maart was Peter Alblas van het CNME
te gast binnen de profielgroep ‘Groen.’ Hij kwam
informatie geven over het project ‘Schone Maas’
waaraan de leerlingen van de profielgroep ‘Groen’
mee gaan doen. Peter vertelde over het grote
probleem van al het plastic afval dat in de natuur
terecht komt. Plastic vergaat nooit en via de
riolering, beekjes en rivieren komt al die troep
terecht in de zee en de oceaan, waar enorme
“eilanden” van plastic ontstaan: de zogenaamde
“plastic soep.” Iedere 15 seconden groeit deze
plastic soep met 15000 kilo plastic afval!! Door
zonlicht en golfslag valt al dit plastic in heel kleine
stukjes uit elkaar. Dieren eten dit; wij eten die dieren
( denk aan vis, mosselen) en zo komt ons eigen
plastic afval ook weer op ons eigen bordje terecht…..
Bèh.

Wat kunnen wij hieraan doen? Allereerst, denk goed
na wat je doet met je plastic snoeppapiertje, plastic
zakje, drinkflesje; gooi het in de afvalbak en niet op
de grond. Maandag 27 Maart zijn we met de
profielgroep ‘Groen’ met het busje naar Borgharen
gereden. Hier hebben we ons kleine steentje
bijgedragen aan de oplossing van dit probleem, door
mee te helpen met het opruimen van al dat afval,
dat bij laag water langs de oever van de Maas blijft
liggen. Iedereen kreeg een geel hesje aan en

gewapend met afvalknijpers en afvalzakken hebben
Maxime, Hadjar, Noah Z., Noël, Mitch, Gino, Noah S.,
Jaimy en Amdi o.l.v. Henk en Mat een stuk van de
oever van de Maas bij Borgharen schoongeruimd.
In juni zullen we, net als vorig jaar een veldles krijgen
in dit mooie natuurgebied bij Borgharen.
Mooi om te zien dat een stukje Maasoever nu
schoon is door onze actie!
Ouderbijdrage
Vele van u hebben de ouderbijdrage al betaald.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Aan degene die dit nog niet gedaan hebben het
vriendelijke verzoek dit alsnog op korte termijn te
doen. U kunt de ouderbijdrage à € 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 u begin april de ouderbijdrage nog niet
betaald hebben, dan zullen we u hierover schriftelijk
informeren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Belangrijke data maart en april
*Maandag 17 april: Vrij i.v.m. Pasen.
*Vrijdag 21 april: Laatste schooldag voor de
Meivakantie (van 24 april tot 8 mei).
En om alvast rekening mee te houden: op 6 juni a.s.
is er een studie- activiteiten dag voor het personeel.
Uw zoon/dochter heeft die dag vrij.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 21 april a.s.,
bij de start van de Meivakantie, verschijnen.
Wij wensen u alvast fijne paasdagen!
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