
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 22-12-2017 
Nieuwsbrief nr. extra 

Schooljaar 2017-2018 
VSO Jan Baptist, 
Porseleinstraat 14, 6216 BP Maastricht.  

 043-343 05 65. 
 

 

 

Andere jaren kregen de leerlingen op de laatste dag 
voor de Kerstvakantie ‘een Kwebbel’ mee naar huis. 
Deze werd altijd door de leerlingen zelf gemaakt. 
I.v.m. de drukte rond de verhuizing, vervalt deze 
voor een keer. Hiervoor in de plaats is er een extra 
uitgave van de Nieuwsbrief. Hierin leest u de 
nieuwtjes van onze school. 
Wij wensen u allen een fijne kerstvakantie, mooie 
feestdagen en een goede start van het nieuw jaar. 
 
Sinterklaas: 
Ons jaarlijks Sinterklaasfeest vierden we op dinsdag 
5 december. In alle klassen hadden de leerlingen en 
personeel lootjes getrokken voor de surprises. De 
onderbouw pakte ’s morgens de surprises uit en de 
bovenbouw deed dat ’s middags. Het was een 
gezellige dag. 
 
Darttoernooi: 

Schoolkampioenschap darten 2018. 
Na 2 weken trainen en een spannende 
kwalificatie was het op vrijdag 1 december 

2017 zover, het schoolkampioenschap darten 2018. 
Waarom het kampioenschap van 2018? Dat had alles 
te maken met de aanstaande verhuizing en het feit 
dat we, zeker in het begin, op de nieuwe locatie niet 
de mogelijkheden hebben om onze “’ dart-arena” in 
te richten zoals dat op deze locatie kan. 
Zoals ook andere jaren waren er 3 categorieën:  
 

301 Ring
en A 

Ringen B 

Dat toernooi is 
vergelijkbaar 

met de 
toernooien op 

tv, alleen spelen 
ze daar 501. Je 

moet precies op 
0 uitkomen. 

Hoe dichter je 
bij de bull gooit, 

hoe meer 
punten. De bull 

is 10 punten. 

Zelfde regels als 
bij ringen A, 

alleen sta je iets 
dichter bij het 
bord en is het 

bord iets lager. 

 
Na de kwalificatie op woensdag 29 november was 
duidelijk in welke categorie je zou spelen en na de 

loting op donderdag 30 november werd duidelijk 
tegen wie je allemaal moest beginnen. 
Dj’s Romano en Jaimy hadden het aanvankelijk erg 
rustig, maar al snel werd de ene “bull”/”100+ score” 

na de andere gegooid. 
Dat betekende werk aan 
de winkel voor de dj’s, 
want bij die scores kreeg 
je de door+- jezelf 
uitgezochte tune te 
horen (met dank aan 
Henk voor alle tunes!!). 
Zoals bij alle dart-
toernooien wist 
iedereen van tevoren 
dat er van alle 70 
deelnemers maar 3 

spelers/sters met de hoofdprijs ervan door zouden 
gaan. Ofschoon dat natuurlijk teleurstellingen geeft, 
moeten we de spelers/sters een groot compliment 
geven voor hun sportieve gedrag.  
 
De uiteindelijke winnaars en verliezende finalisten 
staan hieronder in het overzicht.  

 301 Ringen A Ringen B 

1e plaats Nik Noël Jasper 

2e plaats Sem D. Manny Nurgul 

 
Brug naar werk: 
Op donderdag 7 december hebben 
de cursisten van Brug naar Werk hun 
2e certificaat gehaald! Dit ging over 
iets vragen en iets bespreken.  
We leerden tijdens het rollenspel 
hoe je iets netjes aan iemand kunt vragen. Ook 
leerden we hoe je een probleem met iemand moet 
bespreken. 
Er moest thuis goed geleerd worden voor de 
leerpunten van iets bespreken.  
De cursisten moesten maar liefst 8 leerpunten in de 
goede volgorde onthouden en dat is niet niks!! 
PROFICIAT Philippe, Osayi, Jessica, Yarno, Ellen, Iris, 
Justin, Kaj, Laura en Vienna!!!  
We zijn trots op jullie!!  
 
 

 



Nieuws uit VSO 3: 
Even een kleine balans opmaken nu het einde van 
het kalenderjaar nadert. 
In deze eerste periode van het schooljaar hebben 
we: 
Een algemene ouderavond gehad en kennis gemaakt 
met veel ouders. 
Activiteitendag gehad.  
Kinderboekenweek met als thema “griezelen” met 
een superleuke modeshow als afsluiting. 
Studiedag. 
Schoolontbijt, dat heerlijk was. 
Juffen en meesters die 2 keer gestaakt hebben. 
Een nieuwe leerling bij ons in de klas is begonnen. 
Nogmaals welkom Dylan. 
Free run lessen en een Darttoernooi, met “onze” Sem 
uit VSO-3 met een geweldige tweede plaats! 
Surprise met leuke cadeaus en ‘s middags een 
damtoernooi. 
Het maken van de cito toetsen wat best wel veel tijd 
kostte, met daarna de onderwijsverslagen en de 
oudergesprekken. 
Tot slot een spetterende Kerstviering met het 
optreden van het van ons koor, een heerlijk diner 
verzorgd door “Les Tables”, disco, film en een 
kienmiddag. 
En nu gaan we allen een fijne en gezellige Kerst 
vieren en het nieuwe jaar spetterend inluiden!!!! 
Als we dan weer naar school komen gaan we druk 
aan het werk met inpakken en verhuizen naar onze 
nieuwe school! 
We hebben er zin in. 
 

Ouderavond 12 december: 
T.b.v. de aankomende verhuizing waren alle ouders 
uitgenodigd voor deze ouderavond. 
Mw. Els Timmermans, directeur van SO/VSO Jan 
Baptist, SO/VSO Don Bosco en IvOO-AD, was 
aanwezig om een toelichting te geven. 
De belangrijkste punten op een rijtje: 
Passend onderwijs geldt ook voor speciaal 
onderwijs, daarom samenwerking tussen Jan Baptist 
VSO en IvOO-AD. 
Om samenwerking goed af te stemmen, gaan we 
samen in een gebouw. 
Gebouw is ingericht en afgestemd op VSO leeftijd. 
Starten met een nieuw onderwijs concept, passend 
bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen (zie ook 
site Mosalira: nieuws => Speciaal onderwijs in 
Maastricht aan de slag met International Primary 
Curriculum, 24 november 2017). 
De schooltijden blijven hetzelfde. De lessen starten 
dus op ma-di-do-vr om 8.45 uur en de school is uit 
om 15.15 uur. Op woensdag is dat van 8.45 uur tot 
12.30 uur. 
De locatie krijgt de naam Campus Special Needs.  
Het logo is:  

 
 
Onze school blijft de naam Jan Baptist houden. 
In januari zullen de leerlingen al kennis kunnen 
maken met het gebouw en hun nieuwe leslokalen.  
De verhuizing zal plaats vinden in de 
carnavalsvakantie. 
Aansluitend hebben de leerlingen op 19-20-21 
februari vrij. Uw zoon/ dochter heeft dus 3 dagen 
langer vakantie. 
Op donderdag 22 februari ontvangen we de 
leerlingen op de nieuwe locatie.  
Leerlingen die met leerlingenvervoer naar school 
komen, zullen de opstap/uitstap plaats hebben op 
de ventweg aan de Brusselse straat. Van daaruit 
kunnen ze meteen via een pad naar het schoolplein 
lopen.  
Voor de leerlingen die zelfstandig reizen wordt nog 
bekeken waar zij het beste het schoolplein op 
kunnen komen.  
Voor de leerlingen die met de fiets naar school 
komen, zal er weer een fietsenstalling aanwezig zijn.  
Mocht u nog vragen hebben over de verhuizing, stel 
ze gerust en neem even contact op met Mw. Ellen 
Willems, locatie directeur VSO. 
 
De kerstviering: 
De kerstviering vandaag was zeer geslaagd. 
We zijn gestart met een kooroptreden van ons koor. 
Wat hebben jullie prachtig gezongen, wat een 
gezellige sfeer! 
Daarna hebben wij een heerlijk diner aangeboden 
gekregen van de koks van Les Tables. Een dikke 
merci voor alle koks. 
In de middag hebben de kinderen mogen kiezen uit 
de disco, de film of kienen. 
Ook hier heeft iedereen veel plezier gehad. 
 
Activiteiten volgende maand: 
Maandag 8 januari: Einde Kerstvakantie, start 
school. 
 
Volgende Nieuwsbrief: 
Volgend jaar, op vrijdag 2 februari krijgt u weer onze 
maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen: 
* Carnavalsvakantie: ma. 12 t/m wo. 21 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, 
Team VSO Jan Baptistschool. 


