
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 29-09-2017 
Nieuwsbrief nr. 1 
Schooljaar 2017-2018 

VSO Jan Baptist, 
Porseleinstraat 14, 6216 BP Maastricht.  

 043-343 05 65. 
 

 

 

 
 
Voor u ligt de Nieuwsbrief van September. Door 
middel van deze maandelijkse Nieuwsbrief houden 
wij u op de hoogte van wat er binnen school, buiten 
het gewone lesprogramma, plaats vindt. 
 
Nieuwe leerlingen VSO 1 en 2: 
Bij een nieuw schooljaar horen ook weer nieuwe 
leerlingen. Spannend de eerste dag! Maar wat zijn 
jullie snel gewend. Terwijl er toch veel anders is voor 
jullie.  
Of je nu van het SO of van het SBO komt, dat maakt 
niet uit. Alles is anders en nieuw. We zien dat jullie al 
helemaal meedoen in de nieuwe school. Met andere 
vakken, andere juffen en meesters.  
We zijn trots op jullie en we hopen dat jullie je hier 
snel nog meer thuis zullen voelen. 
Welkom Diego, Joshua, Sem, Myka, Faisal, Roy, 
Shania, Kevin, Whitney, Robyn, Thutatam en Lars!! 

 
Extra personeel: 
Sinds deze week hebben we tijdelijk extra 
ondersteuning t.b.v. de lessen en begeleiding van de 
leerlingen op school.  
Dit zijn Mw. Janine Lenders en Dhr. Fouad Afansiou. 
Janine is op dinsdag en donderdagochtend aanwezig 
en Fouad van dinsdag t/m vrijdag. 
Beide zijn ingezet ter ondersteuning bij de diverse 
groepen zowel in de onderbouw als in de 
bovenbouw.  
 
Start nieuwe groep Brug naar Werk: 
 
 
 
 
 
 

In het begin van het schooljaar is er weer een 
nieuwe groep met de cursus Brug naar Werk 
begonnen. 
We wensen Philippe, Yarno, Vienna, Jessica, Osayi, 
Ellen, Justin en Kaj heel veel succes bij deze cursus! 
 
 
 

 
 
 
 
Bezoek aan MCC: 
Op maandag 11 september stond MCC op het 
programma, maar door de slechte voorspellingen op 
de vrijdag van tevoren hebben we besloten de MCC 
dag een week op te schuiven. Met de wijsheid van 
achteraf hadden we dat nooit gedaan.  
Op 11 september was het kurkdroog, maar op 18 
september zijn we gestart met een flinke bui en 
hebben we in de loop van de ochtend nog wat kleine  
 
 
buitjes gehad. Positief: het is nog nooit op een MCC-
dag zo vaak droog geworden! 
Het programma bestond traditioneel ’s ochtends uit 
een aantal mogelijkheden waaruit de leerlingen op 
school hadden kunnen kiezen. Het waren het 
traditionele voetbal- en darttoernooi, met daarnaast 
een spellencircuit.  
Rond 12 uur startte het “friet-zoervleis” menu van 
de Koksploog met daarna nog 2 Maastrichtse 
artiesten, gevolgd door 2 Maastrichtse talenten: 
Nigel en Noah. 
Inmiddels waren de boten aan het varen en kon er 
worden gekozen uit speedboten of een langzamere, 
maar wel luxere boot. En…….inmiddels was ook de 
zon gaan schijnen. 
 

 
 

Mensen van de Koksploog van MCC, bootbezitters 
en alle mensen die een bijdrage hebben geleverd 
aan deze geslaagde dag:………………DANK JULLIE WEL 
!!!!! 
 



 
 
 
 
 
Hieronder volgen nog een aantal  korte impressies 
van het ochtendprogramma: 
 
* Voetbaltoernooi: 
De voetballers zaten gespannen klaar op de stoelen, 
de teams werden bekend gemaakt, de coaches 
waren er klaar voor, de hesjes waren uitgedeeld en 
toen….REGEN…..  Alle voetballers weer naar binnen!  
Gelukkig duurde de regenbui niet lang en kon het 
toernooi beginnen. Aanvankelijk met wat lichte 
regen, maar al snel was het helemaal droog.  
Dit jaar deden ook een aantal dames mee aan het 
toernooi. We hadden teams waarin SO, VSO en 
jongens en meisjes door elkaar heen zaten. We 
zagen het perfecte voorbeeld hoe je met RESPECT in 
een team voetbalt.  
 
Niemand protesteerde tegen de scheidsrechter, 
niemand schold als de ander iets fout deed, goals 
werden samen gevierd en de verliezers gaven de 
winnaars heel sportief een hand.  
TOP dus!  
In poule A was team A3 (Jari, Senna, Kaj en een 
wisselspeler) de winnaar!  
In poule B was team B3 (Munasar, Cylano, Nik, Noah 
Z en Hatim) de winnaar!  
Trots waren ze op hun welverdiende beker! En 
terecht!!  
Na het voetbaltoernooi was er nog de wedstrijd om 
de penalty-bokaal.   
Bij poule A keepte Kaj een ongelooflijk goede 
wedstrijd, hij liet maar één goal door. Dat was de 
goal van Jessica. Het 1e meisje dat er met de penalty-
bokaal vandoor gaat!!! PROFICIAT JESSICA!  
Bij poule B keepte Badr. Hier was het spannend 
omdat er uiteindelijk nog 2 heren overbleven, Yarno 
en Thierry. De zenuwen waren op het gezicht van de 
jongens af te lezen. Uiteindelijk ging Yarno er met de 
bokaal van door. Hij was super trots!! Proficiat 
Yarno!  
 
* Spellencircuit: 
Na een flinke regenbui konden we gelukkig toch al 
snel  met de spelletjes beginnen. Het groepje mocht 
zelf kiezen welk spel ze gingen doen. Als we een spel 
gedaan hadden, konden we een nieuw spel kiezen. 
Jeu-de-boulen, stoelendans, estafettes of 
touwtrekken.  
We werden flink uitgedaagd! 
Er werd eerlijk gespeeld, soms een beetje gefoeteld, 
maar we hadden in elk geval veel plezier. De tijd ging 

snel voorbij, dat zegt genoeg. We hebben zelfs niet 
alle spelletjes kunnen doen! 
Een gezellig onderdeel van een gezellige dag!  
 
 
 
 
* Darttoernooi: 
Het darttoernooi van MCC  
vond in een zeer gemoedelijke  
en gezellige sfeer plaats.  
Na een korte regenbui in de  
ochtend, werd er gespeeld in 
twee poules: een van 25 en  
een van 16 leerlingen.  
Binnen iedere poule was er een finale- en een 
troostronde.  
In poule A was Noël de verrassende  winnaar van de 
finaleronde tegen Nigel, en Sharona won in de 
troostronde van Eveline.  
In poule B waren dit respectievelijk Hadjar, die van 
Rossell uit het SO won en Lars die Jay versloeg. 
 
Eerste dag bij de MTB: 
Het was  een spannende dag zowel voor de 
leerlingen als voor mij Edith (voordeelleerkracht). 
Alle Voordeelleerlingen die mochten starten 
meldden zich mooi op tijd bij de receptie van de 
MTB, alwaar zij werden begroet door medewerkers 
van de MTB en mij. 
De leerlingen werden verdeeld, waarbij enkele 
leerlingen startten met het computerprogramma  
“Handige Harrie” voor de veiligheidsinstructie.  
De andere groep ging met mij mee voor de 
kennismaking op de verschillende werkvloeren.  
In de loop van de ochtend kregen alle leerlingen 
deze instructie. 
De leerlingen werden op de werkvloer door iedereen 
hartelijk begroet en men was dan ook blij om  weer 
met deze jeugdige werknemers aan de slag te gaan. 
In de loop van de dag ben ik enkele malen gaan 
kijken en was dan ook blij om te zien hoe vlug de 
leerlingen een aantal werkzaamheden al durfden uit 
te voeren en aan mij te laten zien. 
Het regende dan ook complimenten vanuit 
begeleiders en collega’s van de MTB en iedereen 
verheugt zich op de verdere samenwerking komend 
schooljaar. 
Dames en heren, ook ik genoot van jullie 
enthousiasme en hoop op een fijne samenwerking 
met jullie en alles wat we samen gaan leren en 
meemaken. 
We zijn nu al een aantal weken werkzaam binnen de 
MTB en zie ik enthousiaste mensen die hard leren en 
werken, ervaringen opdoen, opdrachten krijgen en 
met heel veel mensen contact maken soms met 
vallen en opstaan. 

 



Super mensen, hou dit enthousiasme vol en wees 
trots op jezelf. Jullie begeleiders en collega's zijn al 
trots en blij met jullie. 
 
 
 
 
Ouderavond 12 sept. 2017: 
Op 12 september jl. vond de jaarlijkse algemene 
ouderavond plaats. 
Aan het begin van de avond was er aandacht voor 
enkele algemene onderwerpen zoals het gaan 
gebruiken van de methode Kwink, de planning van 
de OPP’s en de wijze van post versturen naar de 
ouders en korte informatie over de verhuizing naar 
het gebouw aan het Frans van de Laarsplein. 
Helaas kunnen we nog niet zo heel veel over de 
verhuizing vertellen, maar we zullen u op de hoogte 
houden via de nieuwsbrief. 
Vervolgens was er informatie uit de klassen. 
De opkomst van de avond was positief. In de 
onderbouw was 69% van de ouders aanwezig. In de 
bovenbouw iets minder, nl. 63% 
Uit de enquête/ evaluatie bleek dat de opzet en 
inhoud van de avond duidelijk was.  
 

Bij het algemene gedeelte is er gebruik gemaakt van 
een PowerPointpresentatie.  
Deze presentatie kunt u terug vinden op onze 
website: www.zmlkjanbaptist.nl (bij laatste nieuws). 
 
Ontruimingsoefening: 
Dinsdag 26 september hebben we binnen school een 
ontruimingsoefening gehad.  
’s Middags ging onverwacht het ontruimingsalarm 
af. Alle leerlingen deden precies wat van hen 
verwacht wordt op zo’n moment: rustig naar buiten 
lopen en op het grasveld bij het bordje van je eigen 
klas gaan staan. 
We kunnen dus weer spreken van een geslaagde 
oefening. 
 
Kookweken: 
 
Onderbouw   = OB; 
Bovenbouw   = BB; 
Profiel koken = PK. 
 
 

 

 

- Week 39: OB week 1 | BB week 2 | PK week 1. 
- Week 40: OB week 2 | BB week 3 | PK week 2. 
- Week 41: OB week 1 | BB week 1 | PK week 1. 
- Week 42: vakantie. 
- Week 43: OB week 2 | BB week 2 | PK week 2. 
- Week 44: OB week 1 | BB week 3 | PK week 1. 
- Week 45: OB week 2 | BB week 1 | PK week 2. 
- Week 46: OB week 1 | BB week 2 | PK week 1. 
- Week 47: OB week 2 | BB week 3 | PK week 2. 

- Week 48: OB week 1 | BB week 1 | PK week 1. 
- Week 49: OB week 2 | BB week 2 | PK week 2. 
- Week 50: OB week 1 | BB week 3 | PK week 1. 
- Week 51: OB week 2 | BB week 1 | PK week 2. 
- Week 52: vakantie. 
- Week 1:   vakantie. 
 
Contactpersoon: 
Zoals jullie in de schoolgids hebben kunnen lezen  en 
op de ouderavond hebben gehoord is  Marlou 
Vossen contactpersoon van onze school. 
Bij haar kunt u terecht met klachten over ongewenst 
gedrag op school. Hierbij moet u denken aan 
(cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie en 
seksuele intimidatie. 
Het is belangrijk dat u eerst een klacht met de 
betreffende leerkracht bespreekt. Directie kan ook 
benaderd  worden. Komen jullie er samen niet uit 
dan kan de contactpersoon ingeschakeld worden. 
 
 
Busjesvervoer:     
Helaas komt het  
geregeld voor dat 
ouders hun zoon of  
dochter niet  
aanmelden voor het 
leerlingenvervoer  
naar de naschoolse  
opvang. Het vervoersbedrijf neemt de leerling dan 
ook niet mee, met alle nare gevolgen van dien. Voor 
de betreffende leerling is dit zeer vervelend, omdat 
dan op het laatste moment de BSO niet doorgaat. 
Voor het personeel geeft dit een hoop extra 
regelwerk na school. Daarom de nadrukkelijke vraag 
om het vervoer van uw zoon/dochter  naar de 
opvang/BSO zelf goed te regelen.  
 
Kinderfilmfestival Cinekid: 
Het kinderfilmfestival  
Cinekid, hét film- en nieuwe 
mediafestival voor de jeugd, 
zal plaats vinden in de herfst- 
vakantie, van zaterdag 14 t/m  
woensdag 18 oktober.  
Cinekid festival staat sinds  
jaar en dag voor het  
bevorderen van de kwaliteit 
van beeldcultuur voor jonge 
kinderen (4-14 jaar).  
 

Lumière kijkt dan ook elk jaar 
 

uit naar het festival en pakt dit jaar extra groot uit 
met prachtige kinderfilms voor diverse leeftijden, 
een workshop animatiefilm maken én dit jaar als 
hoogtepunt een aantal bijzondere interactieve 
digitale installaties uit het Medialab van Cinekid. Op 
zaterdag 14 oktober opent het festival met de 

 

 

 

http://www.zmlkjanbaptist.nl/


speciale griezelpremière van TED SIEGER'S MOLLY 
MONSTER 4+, aangekleed met leuke extra's. 
Bekijk het complete programma hier: bit.ly/CINEKID  
 
 
 
STOP PESTEN NU! 
De kop is eraf! We hebben nu  
al enige weken achter de rug 
en de leerlingen zijn al aardig 
aan hun nieuwe klas en 
klasgenootjes gewend.  
We merken dat er met de  
tijd ook weer wat onrust  
toeneemt. Kinderen voelen  
zich wat zekerder en ook het 
aantal plagerijtjes neemt toe. 
Voor ons leerkrachten een 
signaal om onze ogen en oren open te houden om zo 
eventueel pestgedrag te signaleren en uiteraard aan 
te pakken. In onze gang, naast de entree hangt een 
brievenbus.  
 
Hier kunnen de Leerlingen (indien gewenst anoniem) 
een briefje in stoppen. Zo kunnen ze laagdrempelig 
aangeven dat ze gepest worden of ze kunnen 
iemand anders helpen door een signaal af te geven.  
Ouders spelen ook een rol in het terugdringen/ 
uitbannen van pestgedrag op school.  
Hoort u iets van uw zoon/dochter aangaande 
negatief gedrag, laat het ons dan weten! Neem 
contact op met de leerkracht van uw kind en meldt 
het. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat 
onze leerlingen onbezorgd naar school kunnen 
komen.  
Alvast bedankt! 
Sonja Bollen, anti pest coördinator. 
 
Activiteiten volgende maand: 
* Donderdag 5 oktober: Landelijke stakingsdag. 
 Leerlingen hebben vrij. 
* Dinsdag 10 oktober: Activiteitendag. 
* Maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 

oktober: Herfstvakantie. 
 
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen: 
* Kerstvakantie: ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan. 
* Carnavalsvakantie: ma. 12 t/m vr. 16 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. 
 
Volgende nieuwsbrief: 
Vrijdag 27 oktober. 
 

Veel leesplezier, 
Team VSO Jan Baptistschool. 
 
 
 
 
 
 

 <-    ->  

Kijk ook eens op Facebook! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Zie: www.zmlkjanbaptist.nl | MosaLira TV | 

Mijn School… 
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http://www.zmlkjanbaptist.nl/

