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Nieuwsbrief 3 schooljaar 2018 – 2019  

 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Dit is de derde nieuwsbrief van schooljaar 2018 - 2019.  
Inmiddels hebben we de carnavalsvakantie in zicht en kunnen we gaan genieten van de carnavalse 
deuntjes of van een welverdienden vakantie. In de afgelopen periode zijn we als team volop bezig 
geweest met de ontwikkeling en invoering van het werken met IPC (thematisch onderwijs). Dit heeft 
geleid tot werken aan het eerst IPC gerelateerde onderwerp: Chocolade.   
Na de carnavalsvakantie starten we met dit thema. 
 
 

Schoolwebsite:  
Zoals u wellicht al weet, heeft onze school nog schoolwebsites: www.zmlkjanbaptist.nl & www.ivoo.eu . 
Het is zeker de moeite waard om deze geregeld te bezoeken. 
 
 

Social media: 
Ook hebben we een Facebookpagina en een Instagramprofiel. 
https://www.instagram.com/csn_maastricht_vso  
https://www.facebook.com/csn.vso.9  
Op deze pagina’s worden berichten en of sfeer-foto’s geplaatst van CSN, Frans van der Laarplein. 
Zoals activiteiten in en buiten de klas bijvoorbeeld het museumbezoek en de stadswandeling in het 
kader van IPC, stage gerelateerde onderwerpen, ontwikkelingen bij Brug naar Werk.   
 
 

EU-schoolfruit: 
In november a.s. startte het schoolfruitproject. Iedere week hebben we op de Dinsdag voor alle 
leerlingen vers fruit op school gekregen. Van appels tot peren, tot winterpenen en komkommers!  
Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds. Hiermee leveren we een bijdrage aan een 
gezonde leefstijl. Dit project duurt nog tot en met 19 april 2019.  
 
  

http://www.zmlkjanbaptist.nl/
http://www.ivoo.eu/
https://www.instagram.com/csn_maastricht_vso
https://www.facebook.com/csn.vso.9
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Ouderbijdrage: 
Veel ouder(s) / verzorger(s) hebben de ouderbijdrage al betaald. Daarvoor onze hartelijke dank.  
Aan degene die dit nog niet gedaan hebben het vriendelijke verzoek dit alsnog op korte termijn te doen. 
Voor het schooljaar 2018-2019 geldt voor heel CSN dat dit bedrag is vastgesteld op € 40,-. 
Dit bedrag van de ouderbijdrage wordt besteed aan extra klassenactiviteiten en aan het schoolreisje.  
U kunt dit bedrag overmaken op: rekeningnummer NL70INGB06.543.92.188 ten name van MosaLira 
stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, onder vermelding van:   
ouderbijdrage 00SH01 (voormalig IvOO AD-leerling) of ouderbijdrage 17 LV01 (voormalig VSO Jan 
Baptist-leerling) de naam, en de groep van uw zoon/dochter/pupil. 
In de schoolgids (zie website) vindt u meer info over de ouderbijdrage. 
 
 

Ziekmelding: 
Is uw zoon/dochter ziek gemeld voor het weekend en nog steeds ziek na het weekend, dan graag op 
maandagochtend vanaf 08:00 uur opnieuw ziek melden. Bij voorbaat dank. 
 
 

Schoolveiligheid:  
Op 8 mei zal er met betrekking tot schoolveiligheid een externe audit plaatsvinden.  
Deze zal worden uitgevoerd door dhr. Johan Vermeulen van bureau Credo.  
Tijdens deze audit worden er gesprekken gevoerd met directie/ouders/ leerlingen/ personeel en externe 
partners. Uit de audit zal moeten gaan blijken dat het CSN Frans van de Laarplein structureel aandacht 
heeft voor veiligheid en zij actief beleid voeren om de veiligheid van haar leerlingen, medewerkers en 
bezoekers te waarborgen.  
Op grond hiervan gaat de auditor de certificeringscommissie informeren of CSN Frans van de Laarplein 
daarmee officieel het ‘Certificaat schoolveiligheid Maastricht- Heuvelland’ krijgt toegekend. “Veiligheid 
maken we samen”. 

 
 
Stakingsdag 15 maart 2019: 
Op vrijdag 15 maart is uitgeroepen als landelijke stakingsdag binnen het hele onderwijs.   
Niet alle onderwijsbonden doen hieraan mee. Binnen onze locatie zijn we aan het inventariseren wie er 
wel en wie er niet gaat staken op deze dag.  
Na de carnavalsvakantie zullen wij u informeren over de betekenis en gevolgen van deze stakingsdag.  
 

 
Data: 
- 04 t/m 10 maart 2019   Carnavalsvakantie 
- 10 april 2019       Studiedag personeel; leerlingen hebben dan geen school. 
- 22 april t/m 3 mei 2019  Meivakantie 
- 04 juni 2019       CSN got Talent 
- 17 & 18 juni 2019     Laatste oudergesprekken van dit schooljaar 
 
 
Graag willen wij u een fijne vakantie wensen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Team CSN VSO 
Frans v.d. Laarplein 
 
 
 
 

 

 


