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Campus Special Needs

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Vandaag neemt uw zoon/dochter, voor de eerste
keer vanuit ons nieuwe gebouw CSN, 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!
Afsluiting tafeltennistrainingen:
In de maand januari is er door alle groepen
tafeltennis geoefend. Een moeilijk spel, waar
controle over het zeer lichte balletje en
zelfbeheersing een grote rol spelen. Daarnaast valt
het ook nog niet mee om de regels te kennen en ze
ook nog toe te kunnen passen. Ondanks al deze
moeilijkheden hebben we op woensdag 31 januari
als afsluiting een toernooi gedaan met de leerlingen
die het al enigszins onder de knie hadden en zelf ook
mee wilden doen.
Het onderbouw toernooi:
In totaal 14 leerlingen streden in 4 poules om de
bekers. Na de poulewedstrijden werd duidelijk wie
nog kans had op de beker en wie in de troostronde
ging strijden voor de medailles. Na een aantal zeer
spannende wedstrijden kwamen Sem M. en Amal in
de troostfinale en Sharona en Roy in de echte finale.
Winnaars werden: Sem M. en Roy. Heren
gefeliciteerd, maar ook alle deelnemers voor hun
sportieve en enthousiaste spel.
En een extra woord van dank aan Ellen P. voor het
tellen en Staci en Jaimy als geluidstechnici/
diskjockeys.
Het bovenbouw toernooi:
Met 22 leerlingen die zich hadden opgegeven, was
er in het schema nog plaats voor 2 leerlingen.
Hiervoor werden uitgenodigd Roy en Sharona van de
onderbouw. Ze maakten gretig gebruik van het
aanbod. Ook hier werd via de poulewedstrijden
duidelijk wie ging spelen in de finaleronde en wie in
de troostronde. Uiteindelijk werd de troostfinale
gespeeld door Jasper en Hatim, waarbij Hatim op het
nippertje wist te winnen van Jasper. De hoofdfinale
was al even spannend. Roy (kampioen onderbouw)
wist weer de finale te bereiken, maar moest in de
eerste set zijn meerdere erkennen in Presley. Roy
gaf zich niet gewonnen en wist de 2e set te winnen,

waardoor een beslissende 3e set moest worden
gespeeld. Roy zat duidelijk in de flow en won na
enkele mooie ralleys ook de derde set. Hij ging dus
met 2 hoofdprijzen naar huis. Ook hier de felicitaties
voor de winnaars, maar zeker ook voor alle anderen
die er een mooi toernooi van hebben gemaakt.
Wederom een dankwoord voor Jaimy als discjockey.
Carnavalsfeest 2018:
Ook dit jaar kijken we weer terug op een zeer
gezellig carnavalsfeest. Het was wel even
improviseren want er waren de nodige zieke
personeelsleden, en vooral steun en toeverlaat juf.
Margo moesten we missen. Zij had immers
wekenlang hard gerepeteerd met de drumband èn
de dansgroep en lag nu ziek in bed.
Gelukkig heeft juf. Nicolle dat allemaal op sublieme
wijze opgevangen en overgenomen; ‘Batteria
Batista’ klonk als vanouds indrukwekkend hard en
goed en alle dansers en danseressen:
“Chapeau! Jullie zorgden ervoor dat er ambiance in
de gymzaal kwam”.
’s Morgens traden het prinsenpaar van 2017; Prins
Florestan I en Prinses Kyra af.
Daarna werd in een spannende battle bepaald wie
de nieuwe prins (en prinses) zou worden. Het ging
tussen Kaj samen met Celine en Verdian zonder
Osayi (omdat ze ziek was en pas ’s middags
arriveerde).
Hij was dus duidelijk de ‘underdog’ die het in z’n
eentje moest opnemen tegen een sterk koppel. Hij
verbaasde echter vriend en vijand door zijn goede
voorbereiding en meer goede antwoorden te geven,
de opdrachten beter uit te voeren en daardoor met
overmacht te winnen.
Zo werd hij dus uitgeroepen als Prins Verdian I. Hij
werd geïnstalleerd en de proclamatie volgde waarbij
hij de volgende titels kreeg toebedeeld: “Giganticus Bon Vivanticus, Enthousiasticus - Fanaticus,
Gentlemanicus - Galanticus, Passionaticus Romanticus".
Hij vervulde trouw zijn plichten en reikte o.a. prijzen
uit van de wedstrijden “Ut Sjoenste Pekske” en de
tekenwedstrijd en ging voorop in de polonaise.

Er waren verder spetterende optredens van diverse
leerlingen, en m.n. het optreden van een grote
groep leerlingen o.l.v juf. Nicolle die op onze
carnavalskraker “Fees” een prachtige dans ten
uitvoer brachten, oogstte veel bijval.
Er werd na de pauze in de hal door iedereen op
waardige wijze afscheid genomen van het gebouw
en onze carnavalsclown (symbool van de carnaval op
de Jan Baptistschool). Hij werd van zijn sokkel
gehaald en door Prins Verdian I naar de
directiekamer “afgevoerd”.
Toen 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. Mesjieu Maurice, Gaston, Saskia
Theunisz en Jelke, Marvin en Nik amuseerde
iedereen zich prima!
De verhuizing van de Porseleinstraat naar het Frans
van de Laarplein:
Op 14 februari reed voor de eerste keer de
verhuiswagen voor bij ons oude en vertrouwde
gebouw aan de Porseleinstraat. Al het inpakwerk
was gedaan en alles werd in 3 dagen naar onze
nieuwe locatie gebracht.

Venlo. Dit jaar zijn wij weer aan de beurt om de
korendag in Maastricht te organiseren. De dag zal
plaatsvinden in een zaal op Manjefiek Malberg. Dit is
een zaal met een heus groot podium. Elke keer is het
weer spannend maar ook heel leuk om voor een
groot publiek op te treden. Al vele weken oefenen
we de danspasje en liedjes. De deelnemende
scholen zijn dit jaar: Maaskei uit Heel, Herman
Broerenschool uit Roermond, Catharina school uit
Heerlen en dit jaar zal voor de 1e keer de parkschool
uit Sittard aansluiten. We gaan er weer een
swingende en gezellige dag van maken.
Ouderbijdrage:
De leerlingen beginnen nu alweer uit te kijken naar
ons schoolreisje in juni. Binnen de leerlingenraad
wordt er al over gesproken. De ouderbijdrage wordt
voor dit schoolreisje gebruikt. Mocht u de
ouderbijdrage nog niet betaald hebben, dan
verzoeken wij u vriendelijk om dit spoedig 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.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Belangrijke data maart en april:
* Donderdag 22 maart: Korendag.
* Zondag 25 maart:
Begin zomertijd.
* Maandag 2 april:
Vrij i.v.m. Pasen.
* Vrijdag 20 april:
Laatste schooldag voor de
Meivakantie (van 21 april tot 7 mei).
Volgende nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 30 maart a.s.,
vlak voor Pasen, verschijnen.

Vervolgens was het uitpakken en alles in gereedheid
brengen voor de start op donderdag 22 febr.
Na een volle week onderwijs verzorgen in het
nieuwe gebouw, kunnen we zeggen dat we een
goede en rustige start gemaakt hebben. Het was
even wennen maar iedereen begint zijn draai te
vinden.
Natuurlijk zijn er nog zaken die niet helemaal af en
klaar zijn. Daar wordt nog aan gewerkt.
Korendag 22 maart in Maastricht:
Op donderdag 22 maart vindt onze jaarlijkse
korendag plaats. Al vele jaren organiseren wij, ieder
op toerbeurt, een korendag voor ZML scholen in
heel Limburg. Zo stonden wij als JB schoolkoor al o.a.
op het podium in Heel, Roermond maar ook in

Toekomstige vakanties en/of vrije dagen:
* 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.
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