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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Alstublieft, hier is onze nieuwsbrief van oktober. De
herfstvakantie is alweer voorbij en komend weekend
begint de wintertijd. 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.
Activiteitendag:
Dinsdag 10 oktober hebben we binnen school weer
onze jaarlijkse activiteitendag georganiseerd.
Leerlingen hebben kunnen kiezen uit een aanbod
van diverse activiteiten: Dieren – Dans – Wandelen –
Schilderen – Fietsen. Hieronder volgt een impressie
van de verschillende programma’s:
* Fietsen: Verdian, Manny, Justin, Kai, Romano,
Jaimy, Diego en Roger hebben o.l.v. Henk en Mat
een prachtige fietstocht gemaakt. We vertrokken
met droog weer vanaf school en gelukkig hebben we
het tot twee uur drooggehouden. Vanuit school
werd via de Dousberg langs het Albertkanaal
gefietst. Aan de overkant zagen we Fort Eben Emael.
We kwamen langs de sluis van Klein Ternaaien, waar
we onze eerste stop maakten. Jaimy, die op zijn
telefoon de route bijhield, wist ons te melden dat we
er al 12 km op hadden zitten. We zagen hoe een
sluis werkt.
We volgden het kanaal tot Visé en via Haccourt
gingen we pittig omhoog naar Les Hauts de
Froidmont. Jaimy en Justin waren de enige die deze
helling op fietsten. Knap hoor! Een stukje verder
hebben we bij de overdekte barbecueplek onze
lunchpakketten genuttigd. We hadden hout bij ons,
dus we konden ook nog lekker ‘vunkelen.’ Via
Roclenge, Bassenge, Eben Emael zijn we verder
gefietst naar Kanne. Helaas begon het bij de ingang
van Fort Eben Emael te regenen. In de jachthaven
van Kanne hebben we nog gezellig wat gedronken
met een stukje vlaai of een zakje chips. We vonden
dat deze sportieve kanjers dit wel verdiend hadden.
Na dik vijftig kilometer fietsen, kwamen we om drie
uur weer op school aan. Het was een zeer geslaagde
dag.
* Dieren: Er waren zoveel kinderen die aan de
dierenactiviteit wilden meedoen dat we er zelfs

twee grote groepen van konden maken. We kregen
op school bezoek van een blinde mevrouw die haar
blindengeleidehond meegenomen had.
De groep van juf Ellen en Janine was met 13
kinderen. We hadden ons natuurlijk eerst goed
voorbereid.
Een
filmpje
gekeken
over
blindengeleidehonden. En we hadden vragen
bedacht.
Wat was het een lieve hond. En wat vertelde
mevrouw ons veel. Iedereen was helemaal geboeid.
Ze zou 3 kwartier in ons groepje blijven maar het
werd al snel een heel uur.
Na een heerlijke lunch met soep en broodjes zijn we
naar de kinderboerderij in Daalhof gelopen.
Gelukkig bleef het grotendeels droog. We hadden
voer gekocht dus konden we de dieren wat voeren.
Dat was nog best eng in het begin, de tongen van de
geiten kriebelden! Op school hebben we de dag
afgesloten met een kopje warme chocomel! Een
gezellige dag die snel voorbij was.
* Dansen: Op 10 oktober, onze activiteitendag, was
er ook weer een onderdeel “dansen”.
Negen meisjes en twee jongens hadden zich
opgegeven. ’s Morgens hebben we eerst naar de
dansfilm Step up 2 gekeken, daarna nog eventjes
een warm-up gedaan met Just Dance. De grote
pauze werd vervroegd zodat we nog wat energie
konden inslaan voor we aan de twee uur durende
dansworkshop begonnen. Debora was de dans juf,
zij geeft ook les in Sittard bij Clara Lamar, dat is ook
de dansschool waar Theo al 10 jaar danst. Debora
begon met hiphop, daar zaten wat pittige moves in.
Leuk was de battle die daarna plaats vond. Het
laatste uur gingen we nog de Cha cha cha doen, dat
was best wel lastig want die moest je met een
partner doen.
Om half drie was iedereen kapot moe en konden we
terug kijken op een geslaagde dag.
* Wandelen: We zijn met een groepje van 11
leerlingen een historische wandeling door
Maastricht gaan maken. Voordat we vertrokken
hebben we het Maastrichts volkslied geleerd en een
filmpje over Maastricht bekeken. Hierna zijn we met
z’n allen naar de stad gaan wandelen. Juf Miriam en
Juf Erin hebben tijdens het lopen van alles over

Maastricht verteld. Het paleis op de markt bleek het
stadshuis te zijn waar de burgemeester werkt. En
een aantal leerlingen kon zich het plein herinneren
van carnaval en Tom Dumoulin.
Hierna liepen we naar de Kesselskade waar we eerst
even rustten bij de Maas en daarna in het
zonnetreintje stapten. Hiermee hebben we een
leuke rondrit gemaakt door oud Maastricht. Toen
was het tijd om te eten en zijn we naar de Hema
gegaan. We konden kiezen uit poffertjes, een
broodje kaas of een hotdog. We kregen er ook nog
drinken bij.
Met een goed gevulde maag zijn we begonnen aan
de terugweg en kwamen langs een beeld van de Sint
Servaas. De meesten vonden dit toch wel eng en
noemden hem een horrorklaas. Net voor de
regenbui kwamen we na een zeer geslaagde dag
vermoeid terug in school.
Snoepen op school:
In het kader van gezond gedrag, willen we graag uw
aandacht vragen voor het volgende: In de pauze
mogen onze leerlingen in beperkte mate snoepen.
Helaas zien we geregeld dat leerlingen grote
hoeveelheden snoep, koekjes of chips bij zich
hebben. Onze vraag is om dit van thuis uit in de
gaten te houden.

- Het nieuwe schoolgebouw.
De leerlingenraad zal dit schooljaar nog 4 keer
bijeenkomen. De volgende bijeenkomst is in
december.
Schoolontbijt:
Dit schooljaar zijn wij ingeloot om deel te nemen aan
het nationaal schoolontbijt. Dit zal vrijdagmorgen 10
november plaatsvinden.
Ouderbijdrage:
Afgelopen week
heeft
de
activiteitendag
plaatsgevonden. De leerlingen konden kiezen uit
diverse nieuwe maar ook bekende activiteiten. Er
werd naar de dag toe geleefd en met enthousiasme
deelgenomen (zie ook het bovenstaande verslag).
Zoals u kunt lezen in onze schoolgids (zie onze
website: www.zmlkjanbaptist.nl) wordt deze dag
bekostigd uit de ouderbijdrage. Daarom willen we u
allen verzoeken om de ouderbijdrage van € 30,=
spoedig over te maken 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.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vervallen van lessen ‘industrieel werk’:
In de onderbouw zijn de lessen ‘industrieel werk’
stopgezet. Deze lessen werden verzorgd in
samenwerking met Radar. Het niet meer doorgaan
van deze samenwerking heeft te maken met
onverwachte kosten die dat met zich meebracht. We
zijn op zoek gegaan naar een nieuwe partner om
deze lessen invulling te kunnen geven. Inmiddels
worden daar ook gesprekken over gevoerd. We
hopen u daar spoedig positief nieuws over te kunnen
brengen.

Maastricht Sport Kanjer:

Leerlingenraad:
Op donderdag 13 oktober is de nieuwe
leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. In
de nieuwe raad zitten Kevin Kerkhofs (VSO 1),
Samuel Zuketto (VSO 2), Roger Steffanie (VSO 3),
Romano Bouwens (VSO 4), Phillipe Willms (VSO 5),
Kimberley Tettelaar (VSO 6) en Camiel Lemmens
(VSO 7).
Er zijn 4 nieuwe leden. Daarom is er aandacht
besteed aan hoe de leerlingenraad werkt en wat de
leden moeten doen. Alle leden geven aan dat ze
graag willen meedenken en praten over wat er op
school gebeurd. De volgende onderwerpen kwamen
aan de orde:
- Het verspreiden van foto’s en de wet op privacy;
- Museum/ bioscoop bezoek;
- Schoolreis;

In het kader van Maastricht Sport Kanjer starten we
op vrijdag 27 oktober met een clinic freerunning.
Deze clinic zal worden verzorgd door Mike van den
Broek van MindedMotion. De komende 3 vrijdagen
zal deze clinic plaatsvinden. De laatste vrijdag (10
november) wordt u uitgenodigd om naar de les te
komen kijken U ontvangt hierover nog bericht.
Vanwege de moeilijkheidsgraad zullen niet alle
leerlingen deelnemen. Sommige leerlingen hebben
er zelf voor gekozen om niet mee te doen.
Verhuizing naar het Frans van de Laarplein:
Het gebouw aan het Frans van de Laarplein wordt op
dit moment grondig opgeknapt. Er is inmiddels
gewerkt aan voorzieningen t.b.v. luchtkwaliteit en
geluid. De werkzaamheden verlopen op dit moment
voorspoedig. De verwachting is dat de verhuizing in

de derde week van januari zal gaan plaatsvinden.
Deze week hebben de personeelsleden kennis
gemaakt met het gebouw.
M.b.t. verdere ontwikkelingen houden we u op de
hoogte.
Toetsweken, voortgang controlegesprekken en
oudergesprekken:
Normaal worden de toetsweken in januari gepland.
I.v.m. de komende verhuizing hebben we de
planning naar voren gehaald. Dat betekent dat de
toetsweken zullen plaats vinden in de periode van 6
t/m 24 november.
Begin december vinden dan intern de voortgangsgesprekken met leerkracht, intern begeleider en
orthopedagoog plaats. Vervolgens zal de leerkracht
u uitnodigen voor het oudergesprek.
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Kijk ook eens op Facebook!

Activiteiten volgende maand:
* Maandag 6 november: Start Cito-toetsweken.
* Dinsdag 7 november: Studiedag personeel/
Leerlingen hebben vrij.
* Vrijdag 10 november: Nationaal schoolontbijt.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 1 december
a.s. verschijnen.
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen:
* Kerstvakantie:
ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan.
* Carnavalsvakantie: ma. 12 t/m vr. 16 febr.
* Paasmaandag:
ma. 2 april.
* April-/meivakantie: ma. 23 april t/m vr. 4 mei.
* Hemelvaartsdagen: do. 10 en vr. 11 mei.
* Pinkstermaandag:
ma. 21 mei.
* Zomervakantie:
ma. 9 juli t/m vr. 17 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.

Zie: www.zmlkjanbaptist.nl | MosaLira TV |
Mijn School…

