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Campus Special Needs

Beste ouder(s) / verzorger(s),
We staan vlak voor het paasweekend en 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!
Afscheid Brenda:
Vrijdag 23 maart heeft Brenda afscheid van school
genomen.
Ze is 18 jaar geworden en heeft ervoor gekozen om
school te verlaten. Ze gaat samen met haar moeder
op zoek naar een geschikte plek om te werken.
We zullen haar enthousiasme en vrolijkheid missen!
Brenda, veel succes in de toekomst!
Ja hoor, het is weer zover!
Op donderdag 8 maart jl.
hebben de cursisten van de
Brug naar Werk groep van
Margo hun toets kritiek
krijgen en kritiek geven
gehad. Natuurlijk reuze
spannend voor iedereen!
Deze toets bestaat uit een theorie toets waarbij de
cursisten maar liefst 5 leerpunten in de goede
volgorde moeten onthouden. Dus 5 leerpunten van
kritiek krijgen en 5 leerpunten van kritiek geven.
Een moeilijke opgave dus!!
Ook moest er weer een rollenspel gespeeld worden.
Dit rollenspel werd opgenomen met de
videocamera.
Enkele leerlingen hadden een herkansing nodig,
maar dit is uiteraard geen probleem.
Ondertussen heeft iedereen zijn certificaat gehaald.
Helaas was Justin ziek, dus die moet zijn toets nog
maken. Succes Justin!
Laura, Yarno, Jessica, Ellen, Iris, Kaj, Philippe, Osayi,
Vienna een dikke PROFICIAT!!!
Korendag 2018:
Op donderdag 22 maart organiseerden wij een
spetterende Korendag! Al 8 jaar reizen wij door heel
Limburg om ieder op toerbeurt een Korendag te
organiseren. Dit jaar was het aan Maastricht om de
korendag te organiseren. We zijn verhuisd naar onze

nieuwe locatie en omdat we hier niet beschikken
over een grote aula mochten we gebruik maken van
de “professionele zaal” in Manjefiek Malberg. Deze
zaal zag er schitterend uit mede door de
versieringen die gemaakt werden door de
bovenbouw.
Wat is het bijzonder om zoveel talenten op de bühne
te zien. Het was te zien dat er vele uren hadden
gezeten in het oefenen van de liedjes en soms van
de pasjes. Iedereen maakte er een geweldige show
van. Zo waren scholen uit Heel, Sittard, Roermond
en Heerlen bij ons te gast. Het is ieder jaar een hele
belevenis. Na weken van repeteren sta je opeens op
een grote bühne in de spotlights om de liedjes ten
gehore te brengen. De zenuwen waren dan ook
aanwezig, maar daarna volgt het applaus en krijg je
complimenten van de andere koren. Sjiek! Naast het
zingen van de liedjes waren onze leerlingen ook
betrokken bij de ontvangst en het verzorgen van de
catering.

Dank aan iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd
aan deze dag! Op naar Korendag 2019!
MEE Meet & Greet:
Ben jij 18 jaar of ouder?
Vind je het leuk om andere
mensen te ontmoeten en
samen te onderzoeken wat
je in jouw vrije tijd graag zou
willen doen?
Kom dan naar MEE Meet & Greet!
Wanneer?
Maandag 7 mei a.s. van 19:00 tot 21:00 uur.
Maandag 14 mei a.s. van 19:00 tot 21:00 uur.
Maandag 11 juni a.s. van 19:00 tot 20:00 uur.
Waar?
Talentino Mestreech,
Grote Gracht 74, 6211 SZ Maastricht.
Aanmelden?
Stuur dan vóór woensdag 11 april a.s. een mail naar
een van de hieronder staande e-mailadressen o.v.v.
jouw naam, geboortedatum, geslacht, adres en
telefoonnummer.
a.jordan@meezuidlimburg.nl
i.vandenberg@meezuidlimburg.nl

Tot ziens bij MEE Meet & Greet!
Vele zieken:
Afgelopen weken waren er helaas veel zieken op
school. Zowel bij de leerlingen als bij het personeel.
Dit betekende dat er flink geschoven moest worden
met inzet van aanwezig personeel en er collega’s
extra zijn komen werken. Desondanks hebben we
niet kunnen voorkomen dat er leerlingen een extra
dag vrij hebben gehad. Zo’n besluit nemen we niet
graag en alleen als het niet anders kan. We hopen
dat u als ouder begrip heeft voor deze situatie.
Stakingsdag 13 april a.s.:
Op vrijdag 13 april a.s. vindt de volgende staking
plaats in Limburg en Brabant. MosaLira steunt deze
actie, samen met de andere schoolbesturen van
Zuid-Limburg.
Hierover is 2 weken geleden een brief verspreid.
Wat betekent de dag staking?
 Alle scholen van MosaLira zijn dicht op vrijdag 13
april 2018.
 U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar
school brengen.
 De wettelijke verplichte onderwijstijd komt niet
in het gedrang door de staking.

Meer informatie over deze actie vindt u op de
website: www.pofront.nl.
Ouderbijdrage:
De leerlingen beginnen nu alweer uit te kijken naar
ons schoolreisje in juni.
De ouderbijdrage wordt voor dit schoolreisje
gebruikt. Vele ouders hebben inmiddels de
ouderbijdrage betaald. 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.
Agenda komende maand:
* Maandag 2 april:
Vrij i.v.m. Pasen.
* Donderdag 12 april: Leerlingenraad.
* Vrijdag 13 april:
Stakingsdag.
Leerlingen hebben vrij.
* Vrijdag 20 april:
Laatste schooldag voor de
Meivakantie (van 23 april
t/m 6 mei).
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 20 april a.s.,
bij de start van de Meivakantie, verschijnen.
Wij wensen u alvast fijne paasdagen!
Vakanties en/of vrije dagen:
* Paasmaandag:
ma. 2 april.
* Stakingsdag:
vr. 13 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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