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Locatie/adres/telnr.: 

Frans van de Laarplein 3, 
6217 NH Maastricht. 

 

 043-346 77 30 
 

 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 
Hierbij ontvangt uw zoon/dochter de eerste 
nieuwsbrief van Campus Special Needs (CSN), 
locatie Frans van de Laarplein. In deze CSN-
nieuwsbrief staan leuke en interessante feiten en 
weetjes van de afgelopen en komende periode.  
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Campus Special Needs: 
Binnen Stichting MosaLira wordt er onder de 
naam  Campus Special Needs (CSN) hard 
gewerkt aan de ontwikkelingen in het kader van 
passend onderwijs binnen het speciaal 
onderwijs. 
U zult er op korte en op lange termijn steeds meer 
over horen. 
De eerste merkbare stap is de samenvoeging van 
twee VSO-afdelingen in één gebouw aan het 
Frans van de Laarplein onder de naam CSN. 
Het uitgangspunt is dat we als één team 
onderwijs bieden aan deze VSO doelgroep. 
Vanaf de carnavalsvakantie zien we dat de 
leerlingen zich snel hebben opgezocht en samen 
hebben bijgedragen aan een positieve sfeer. Dit 
succes draagt bij aan de verdere ontwikkeling 
van onderwijs binnen CSN, locatie Frans van de 
Laarplein. In de samenwerkingsdriehoek willen 
we de ouders/verzorgers blijven betrekken. 
 

Schoolfeest 1 juni 2018: 
Om ook u kennis te laten maken met CSN vindt 
er op locatie Frans van de Laarplein een 
openingsfeest plaats. Hiervoor heeft u deze week 
een officiële uitnodiging ontvangen. We hopen 
dat we u nieuwsgierig hebben gemaakt en na de 
vakantie het invulstrookje meegeeft. 
 

Pasen: 
Op vrijdag 30 maart 2018 hebben we Pasen 
gevierd. Na de kleine pauze hebben we in de 
klassen de paaslunch voorbereid en natuurlijk 
ook samen gezellig genuttigd. 
 

Tuinplanten: 
De VSO 2/3 heeft de groenplaatsen ontdaan van 
afval en de profielgroep ‘Groen’ is druk bezig 

geweest met het onderhoud van het schoolplein 
en de tuin van deze locatie. 
Hiervoor kunnen we nog planten gebruiken. 
Mocht u bij het opruimen van uw tuin nog 
planten of stekjes over hebben, dan zou u ons hier 
een groot plezier mee doen.  
 

Project “Schone Maas”: 
Enkele bovenbouwgroepen zijn tijdens de lessen 
‘Natuur’ bezig geweest met het probleem van al 
het plastic afval dat in de natuur terecht komt. 
Plastic vergaat nooit en via de riolering, beekjes 
en rivieren komt al dit afval in de zee en de 
oceaan terecht, waar enorme “eilanden” van 
plastic ontstaan: de zogenaamde “plastic soep”. 
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.  

 
 

Op maandag 9 April is de profielgroep ‘Groen’ 
naar Borgharen gegaan. Hier hebben we ons 
steentje bijgedragen aan de oplossing van dit 
probleem, door mee te helpen met het opruimen 
van het afval, dat bij laag water langs de oever 
van de Maas blijft liggen. 
 

Gewapend met handschoenen, afvalknijpers en 
afvalzakken hebben de profielgroep ‘Groen’ en 
de leerkrachten samen acht grote zakken afval bij 
elkaar verzameld. Mooi om te zien dat een stukje 
Maasoever nu schoon is door onze actie! 
 

Staking: 
Vrijdag 13 april 2018 deed CSN, locatie Frans van 
de Laarplein mee aan de stakingsdag.  
In Sittard was een manifestatie, waarbij De 
Limburger deze mooie foto heeft gemaakt. 



 

  
We waren goed vertegenwoordigd op de 
manifestatie in Sittard! 

 
 
Leerlingenraad: 
Op dit moment zijn er twee leerlingenraden. 
Binnen onze locatie werken we naar één 
leerlingenraad toe voor het komende schooljaar.  
 
Week tegen pesten: 
De geplande activiteiten in het kader van de 
week tegen pesten zullen in de maand mei 
vervallen. In september 2018 is de landelijke 
week tegen pesten en zullen locatie-brede 
georganiseerd worden.   
 

Schoolreis: 
Dit schooljaar zijn er nog 2 aparte bestemmingen 
CSN, locatie Frans van de Laarplein. 
De leerlingen van voormalige Severenstraat gaan 
op maandag 7 mei 2018 naar Phantasialand. 
De leerlingen van voormalige Porseleinstraat 
gaan op donderdag 7 juni 2018 naar Toverland. 
 

Binnengekomen:  
 
Belangrijke data: 

 Maandag 7 mei: Eerste dag na de 
meivakantie schoolreis Phantasialand, 
voormalige IvOO-leerlingen. 

 Donderdag 10 mei & vrijdag 11 Mei: Vrij 
i.v.m. Hemelvaart. 

 Dinsdag 15 mei: Start IVIO-examens, 
voormalige IvOO-leerlingen. 

 Maandag 21 mei: Vrij i.v.m. 
Pinkstermaandag. 

 Woensdag 30 mei: Aqua Challenge, 
voormalige Jan Baptist-leerlingen. 

 Vrijdag 1 juni: Openingsfeest CSN, locatie 
Frans van de Laarplein. 

 Donderdag 7 juni: Schoolreis Toverland, 
voormalige Jan Baptist-leerlingen. 

 

Volgende CSN-nieuwsbrief:                                                                                                                    
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 1 juni a.s. 
verschijnen. 
 

Vakanties en/of vrije dagen: 
* 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, 
Wij wensen u een fijne Meivakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team CSN, locatie Frans van de Laarplein 
 

 Europees Sociaal Fonds 


