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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 
Vandaag heeft uw zoon of dochter alweer de laatste 
Nieuwsbrief van dit schooljaar mee naar huis 
gekregen. Binnen school zijn we bezig met de laatste 
loodjes voor de zomervakantie. Daarnaast zijn we 
ook al volop bezig met de organisatie van komend 
schooljaar.  
We wensen u veel leesplezier! 
 
Voetbaltoernooi Kerkrade 
In mei, zijn Roy, Cylano, Jordy, Quintin, Youri en 
Faisal, juf Sonja naar het voetbaltoernooi in Kerkrade 
gegaan. Het weer was heerlijk. Er werd buiten in een 
voetbalkooi gespeeld. Het team was succesvol en de 
ene na de andere goal werd gescoord.  
 

 
 
De lunch werd geregeld door leerlingen en juffen 
van de St Jan Baptistschool Kerkrade. We smulden 
van soep en broodjes. Na de lunch was er nog een 
wedstrijd. Ook die werd door ons dreamteam 
gewonnen. Voldaan stapten we in het busje richting 
Maastricht. Terug op school vertelden de leerlingen 
trots als een pauw,   over deze waardevolle dag.  
 
Schoolreis 

In mei zijn de voormalig IvOO 
groepen op schoolreis naar 
Phantasialand geweest.  

Dit was een succes. Iedereen heeft er van genoten.  
 

Op donderdag 7 juni zijn de leerlingen van de 
voormalige Jan Baptist  naar Toverland geweest.  
 

 
 
De leerlingen hadden er voor gekozen om naar 
Toverland te gaan. Om negen uur gingen we met z’n 
allen in twee grote bussen op weg naar Toverland. 
Het was schitterend weer en met de drukte in het 
park viel het gelukkig enorm mee.  
Het mooie van dit park blijft dat het heel 
overzichtelijk is, waardoor onze leerlingen op een 
veilige manier toch wat zelfstandiger over het park 
kunnen rondlopen.  Misschien hebben de jongelui 
thuis verteld hoe goed ze zich geamuseerd hebben. | 
Na een fantastische dag kwamen we rond half zeven 
weer aan bij school.  
 
Ontruimingsoefening 
Dinsdag 26 juni hadden we ’s middags een 
ontruimingsoefening. Deze was van tevoren bij de 
leerlingen aangekondigd. Toen het alarm afging, liep 
iedereen rustig naar buiten om bij het verzamelpunt 
bij de eigen klas te gaan staan. Deze eerste 
ontruimingsoefening op onze nieuwe school is prima 
verlopen.  
 
Brug naar werk 
Hiep Hiep Hoera voor alle leerlingen die hebben 
deelgenomen aan het Brug naar Werk examen.  
Alle kandidaten van “Brug naar Werk”  hebben hun 
diploma gehaald. 
Twee jaar lang werken, leren,  oefenen , rollenspel 
spelen , toetsen maken , zwoegen, zweten  en 
uiteindelijk…….  het eindgesprek ( 
sollicitatiegesprek)!  
Alle kandidaten hebben alle onderdelen behaald. 
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie 



diploma.  
 
Schoolverlaters 

  
Joehoe…….wij gaan van school! 
Op dinsdagmiddag 3 juli neemt de voormalige Jan 
Baptist op een feestelijke wijze afscheid van 11 
leerlingen :  Nigel, Tristan, Senna F, Senna J, Noah, 
Noël en Kimberley, Caitlyn, Bo, Luc en Isa. 
Ze hebben allemaal een fijne plek gevonden;  
Een leerling gaat aan het werk op de 
houtbewerkingsafdeling van ‘Athos’ 
Een leerling gaat werken bij de kinderboerderij van 
Maasveld 
Een leerling gaat werken bij de bakkerij van Talent 
Een leerling gaat werken bij Talentino 
Een leerling gaat werken bij ‘Downies en Brownies’. 
Een leerling gaat werken voor Asito Schoonmaak 
(o.a. binnen het Provinciehuis)  
Een leerling gaat werken bij Albert Heijn op de 
brood- en banketafdeling. 
Een leerling gaat werken bij ‘Regalo’ en ‘Athos 
maakt’.  
Een leerling gaat werken ‘De Blokhut’ van Talent.  
Een leerling gaat  werken bij  ‘Brownies en Downies’ 
en ‘De Kindervallei’  
Een leerling gaat werken bij  ‘Activiteitencentrum 
Wylre’. 
Beste jongelui, we wensen jullie allemaal heel veel 
succes op jullie nieuwe werkplek! 
 
Social media 
We hebben een nieuwe facebookpagina en een 

Instagrampagina. 

https://www.instagram.com/csn_maastricht_vso/  
Op deze pagina worden alle berichten geplaatst van 
CSN locatie Frans van der Laarplein Maastricht. De 
oude pagina Zmlk Jan Baptist Vso zal bij aanvang 
zomervakantie worden verwijderd. We hopen dat u 
regelmatig een kijkje gaat nemen op onze nieuwe 
Facebookpagina.  
 
Nieuwsbrieven  
In het schooljaar 2018-2019 zal vorm en inhoud van 
de nieuwsbrief wijzigen.  In september zullen we u 
hierover informeren. 

 
Belangrijke data: 

 03 juli: Afscheidsfeestje schoolverlaters en 
diploma-uitreiking ‘Brug naar Werk’ voormalig 
Jan Baptist leerlingen; 

 20 aug: Eerste schooldag 2018-2019; 

 04 sept: Algemene ouderavond. 
 

Na de zomervakantie zal weer de eerste Nieuwsbrief 
van het eerste schooljaar uitkomen 
Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie.  
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