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Nieuwsbrief 2 schooljaar 2018 - 2019
Beste ouder(s), verzorger(s)
Dit is de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019. Inmiddels is de kerstvakantie een feit.
In de afgelopen periode hebben we twee studiedagen van IPC gehad. De leerkrachten zijn hierdoor aan
het werk geweest met een eerste aanzet van het uitwerken van de nieuwe middag structuur.
Deze periode hebben we afgesloten met een rapport voor de leerlingen, waar wij met z’n allen trots op
mogen zijn.
Weelec:
Vanaf 3 december stond er bij ons een weelec-inzamelbox. Alle ouders en leerlingen waren in de
gelegenheid om hun oude elektrische apparatuur in te leveren.
In het voorjaar van 2019 is er opnieuw de mogelijkheid. Onze locatie ontvangt dan wederom een
weelec-inzamelbox. Bent u benieuwd wanneer de volgende kans is, volg ons op Social media.
EU-schoolfruit:
Heeft u ook al gezien op Social media dat wij de afgelopen periode elke dinsdag EU-schoolfruit hebben
ontvangen. Ook onze locatie heeft het certificaat Veilige en Gezonde school sinds 2016. In het kader
van gezonde voeding zijn wij ingeloot voor deelname aan dit EU-project. Ook in 2019 zullen wij
schoolfruit ontvangen.
IvIO
Dinsdag 27 november 2018 was het weer zover. De jaarlijkse IVIO-certificaten werden officieel
uitgereikt aan de leerlingen van het voormalig IVOO. Dit jaar voor het eerst op onze nieuwe locatie van
C.S.N. aan het Frans van de Laarplein 3. In een gezellige ambiance werden de 28 deelnemers, die
aanwezig konden zijn, in het zonnetje gezet. Zij werden per tweetallen naar voren geroepen, om onder
luid applaus, hun certificaat/ certificaten, de bijbehorende felicitaties en een mooie roos in ontvangst te
nemen. Daarbij werd deze avond muzikaal opgeluisterd door een aantal leerlingen van de schoolband,
onder leiding van Guido Heijnen, die een drietal nummers ten gehore bracht.
Na het officiële gedeelte werden de stoelen aan de kant geplaatst, zodat er meer ruimte ontstond om
gezellig nog een hapje en drankje te nuttigen. Het was een zeer geslaagde avond en alle 115
aanwezigen gingen met een voldaan gevoel huiswaarts!
IVIO-Examenbureau is een extern examenbureau dat landelijk examens in verschillende vakken
afneemt (IVIO heeft dan ook niks te maken met IVOO).
Een certificaat van IVIO is een waardering van de inzet en de bereikte resultaten van een jongere. De
leerlingen laten met een certificaat van IVIO zien, dat ze aantoonbaar vaardig zijn. Ze ontvangen niet
alleen een waardevol certificaat, maar ervaren ook hun eigen succes. Dat geeft vertrouwen voor
verdere scholing of een plek op de arbeidsmarkt. Elk schooljaar worden de IVIO-examens afgenomen,
waarbij uiteraard gekeken wordt naar het niveau van de leerlingen en de resultaten van vorige IVIOexamens.
Gymspullen:
De leerlingen hebben voor de gymles de juiste gymspullen nodig. Dit zijn dus andere schoenen dan dat
leerlingen buiten dragen. Een joggingbroek of korte broek met een T-shirt.
Kan een leerling niet meedoen, om welke reden dan ook, dan graag een bericht naar de mentor sturen
of meegeven.
Diner Mammoeters:
16 november was het diner voor CV Mammoeters op onze locatie CSN, Frans vd Laarplein.
Dit diner is aangeboden als dank voor hun jarenlange inzet voor de voormalige Jan Baptistschool. De
genodigden en wij hebben er van genoten!
Op hun facebook hebben zij een dankwoord gezet:
“Zjubileiwiekend begonne ! Mèt de grôp gaon ete bei de Jan Baptistsjaol. Magnefiek en lekker kedooke
vaan hun ! Bedaank, bedaank, bedaank lierkrachte en keender ❤💛💚”.
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Les Tables:
21 december hebben vier koks van Les Tables Maastricht het jaarlijkse kerstdiner voor onze leerlingen
verzorgd. Het diner werd gemaakt in onze leskeuken en geserveerd met behulp van enkele CSNleerlingen. De personeelskamer werd omgedoopt als een echte eetgelegenheid.
Het voorgerecht bestond uit tomatensoep met zelfgemaakt balletjes. Na een muzikaal intermezzo werd
het hoofdgerecht: pasta met kip uitgeserveerd. Het diner werd afgesloten met een smakelijke brownie,
slagroom en discodip. Wilt u een impressie zien, helaas zonder geur en of smaak, kijk dan naar de
sfeervolle foto’s op onze Facebook.
Nieuwe collega:
Ons team wordt versterkt door een nieuwe collega: Mayke Spronck.
Zij komt werken van maandag tot en met Donderdag. Wij wensen haar werkplezier en succes op onze
locatie.
Inspectiebezoek:
Vanaf December 2018 worden alle schollen binnen MosaLira door de inspectie bezocht.
Op dinsdag 15 januari 2019 komt de inspectie op onze locatie.
Belangrijke data:
Dinsdag 15 januari 2019 & Donderdag 17 januari 2019
Januari & februari 2019

Inspectiebezoek
VoortgangControleBespreking (VCB)

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en alle goeds en gezondheid in 2019.
Tot maandag 7 januari 2019!
Met vriendelijke groet,
Team CSN
Frans vd Laarplein
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