
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 25-11-2016 

Nieuwsbrief nr. 3 
VSO Jan Baptist, 
Porseleinstraat 14, 6216 BP Maastricht.  

 043-343 05 65. 
 

 

 

We zitten midden in de herfst en we kijken alweer 
vooruit naar het Sinterklaasfeest en Kerstmis.  
Deze periode is altijd een gezellige, maar ook zeer 
drukke tijd binnen school.  
In deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 
Geniet ervan! 
 
Ontruimingsoefening: 
Gisteren 24 november, hebben we op school een 
ontruimingsoefening gehad. Deze is goed verlopen. 
Nadat  het alarm af ging zijn alle leerlingen en alle 
personeel naar buiten gegaan en is iedereen bij zijn 
eigen klas op de ontruimingsplek, het voetbalveld, 
gaan staan.  
 
Lootjes trekken voor Sinterklaas:  
Ons jaarlijks Sinterklaasfeest vieren we dit jaar op 
maandagmiddag 5 december. We hebben 
ondertussen al in de klassen lootjes getrokken voor 
de surprises. Als het goed is, is iedereen druk bezig 
om een mooie surprise te maken. 
 
Brug naar werk: 

 
Deze Brug naar Werk cursisten hebben al twee 
certificaten gehaald! 
De 1e module ging over kennismaken en luisteren. 
De 2e module ging over iets vragen en iets 
bespreken. Goed gedaan allemaal! Dikke proficiat! 
 
 
 
 

School- wijkagent: 
Gisteren, donderdag 24 november, heeft onze 
schoolagent Dhr. Eric Ravensteijn een rondje langs 
alle klassen gemaakt. Hij kwam langs zodat vele 
leerlingen kennis met hem konden maken en vragen 
aan hem konden stellen. De schoolagent vertelde 
ook dat er op dit moment veel fietscontroles plaats 
vinden in de buurt van de scholen. Het is dan ook 
raadzaam dat alle leerlingen die met de fiets naar 
school komen, samen met hun ouders de fietsen 
controleren en eventuele kapotte fietsverlichting 
repareren. Veiligheid voorop en een goede 
verlichting is daarbij erg belangrijk!  
 

 
 

Facebook: 
Ook onze school heeft sinds kort een eigen 
Facebookpagina. U kunt deze pagina vinden onder 
de naam: Zmlk Jan Baptist Vso.  
In het verleden zijn echter meerdere 
pagina’s aangemaakt door andere 
personen.  
U kunt onze pagina herkennen aan 
de foto hiernaast.  
De pagina wordt voornamelijk gebruikt om u van 
informatie te voorzien. Op dit moment hebben we 
als team ervoor gekozen om nog geen herkenbare 
foto’s van leerlingen en personeel te plaatsen. Heeft 
u zelf een Facebook account en u volgt onze pagina. 
Dan krijgt u automatisch een berichtje als er iets 
nieuws aan onze pagina is toegevoegd. We hopen 
dat u regelmatig onze Facebookpagina gaat 
bezoeken. Mocht u nog vragen hebben 
m.b.t. het gebruik van onze pagina dan 
horen we dit graag.  



Kerstmeeting: 
Zoals jullie vast al gehoord hebben zijn we volop 
bezig met de voorbereidingen van de Kerstmeeting.  
Vrijdag 16 december om 19.00 uur zullen de deuren 
van onze school weer voor u open gaan en hopen 
we u te verwelkomen. Ook tijdens deze editie zal ons 
koor een spetterend kooroptreden verzorgen. 
Tevens kunt u weer optimaal genieten van onze 
zelfgemaakte hapjes, dit natuurlijk onder het genot 
van een (alcoholvrij) drankje. Op onze gezellige mini 
Kerstmarkt kunt U onze handgemaakte kunstwerkjes 
tegen betaling mee naar huis nemen. De opbrengst 
zal dit jaar naar Stichting Kika gaan.  

www.kika.nl 
Vanuit de leerlingenraad was de wens naar voren 
gekomen om als school iets te doen voor een goed 
doel. We denken op deze wijze aan deze wens een 
mooie invulling te kunnen geven. 
Wij hopen u dan ook allen te verwelkomen!  
 
Kerstviering: 
Vrijdag 23 december zal onze kerstviering weer 
plaats vinden. Over de invulling van deze dag wordt 
u nog nader geïnformeerd. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin: 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft elke maand 
een speciaal thema. Meer info is te vinden op de 
site: www.cjg043  
 

 

Activiteiten volgende maanden: 
Maandag 5 december: Surprise in de klas. 
Dinsdag 6 december: Jaarlijkse najaarsoverleg  
  team met College van  
  Bestuur van MosaLira. 
Vrijdag 16 december:  Kerstmeeting V SO. 
Donderdag 22 december: Leerlingenraad. 
Vrijdag 23 december:  Kerstviering en om 15.15 

uur start de Kerstvakantie 
tot 9 januari 2017.  

Maandag 9 januari: weer naar school. 
Maandag 16 januari: Start toetsweken (t/m 3 

februari). 
 
Volgende Nieuwsbrief: 
Volgende maand zal op vrijdag 23 december een 
Kerst-Kwebbel uitkomen. Deze is grotendeels door 
de leerlingen zelf gemaakt.  
Vrijdag 27 januari 2017 krijgt u weer onze 
maandelijkse nieuwsbrief numero 4. 
Wij wensen u alvast mooie feestdagen. 
 
Vakanties en/of vrije dagen: 
* Kerstvakantie: ma. 26 dec. t/m vr. 6 jan. 
* Carnavalsvakantie: ma. 27 febr. t/m vr. 3 mrt. 
* Paasmaandag: ma. 17 april. 
* April-/meivakantie:  ma. 24 april t/m vr. 5 mei. 
* Pinkstermaandag: ma. 5 juni. 
* Zomervakantie: ma. 17 juli t/m vr. 25 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. 
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