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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018. Deze 
Nieuwsbrief is meteen de laatste die geschreven is 
vanuit onze huidige locatie. 
De kerstvakantie en de feestdagen liggen alweer ver 
achter ons, en in januari hebben er weer de nodige 
gebeurtenissen en activiteiten binnen onze school 
plaatsgevonden die het vermelden waard zijn. Hier 
kijken we in deze Nieuwsbrief op terug. Daarnaast 
zullen we ook verwijzen naar zaken, m.n. over de a.s. 
verhuizing, die de komende periodes plaats zullen 
vinden.   
 
Kerstviering: 
De kerstviering op vrijdag 22 december was weer erg 
sfeervol en gezellig. 
’s Morgens was er een prachtig kooroptreden. In een 
mooi versierde gymzaal serveerde de keukenploeg    
’s middags een heerlijke lunch voor alle leerlingen. 
Deze werd verzorgd door Maastricht Culinair ‘Les 
Tables’ samen met een groep leerlingen van onze 
school. Na het heerlijke kerstdiner volgde een 
keuzeprogramma. De leerlingen konden kiezen uit 
kerst-kienen, het bekijken van een kerstfilm, of de 
kerstdisco. We kijken terug op een geslaagde dag! 
 
Leerlingenraad: 
De leerlingenraad is inmiddels al weer 2 keer bijeen 
geweest. 
Vlak voor de kerstvakantie op 21 december is er 
hoofdzakelijk gesproken over het nieuwe 
schoolgebouw. 
Vele vragen waren al eerder geïnventariseerd en per 
klas was er een overzicht van gemaakt. Ook de 
antwoorden waren daarbij vermeld. Helaas kon er op 
dat moment nog niet op alle vragen een antwoord 
gegeven worden. Ook hebben we samen de foto’s 
van de renovatie van het nieuwe gebouw bekeken. 
Op 1 februari is de leerlingenraad weer bij elkaar 
geweest. Uiteraard is er weer gesproken over het 
nieuwe gebouw en het bezoek aan de nieuwe locatie. 
Het lijstje met wensen hebben we opnieuw 
doorgenomen. Daar waar nieuwe informatie over 
was, hebben we die besproken. Elk lid heeft de 
antwoorden op papier mee naar de klas genomen en 
zal de klasgenoten hierover informeren. 

Tevens is er gesproken over het schoolreisje dat voor 
7 juni op de planning staat en over de 
schoolfotograaf.  
 
Voorbereidingen carnavalsfeest: 
Meteen na de kerstvakantie zijn we begonnen met de 
voorbereiding van ons carnavalsfeest, dat op vrijdag 
9 februari zal plaatsvinden. Zo is meester Henk al 
weer volop bezig met de organisatie van dit 
spetterende feest, dit jaar in iets gewijzigde vorm.  
In de klassen zijn leerlingen en personeel hard aan het 
werk aan de knutselwedstrijd rond het thema “de 
zaak steit op zien kop“. 
Een aantal leerlingen is al in de pauzes heel serieus 
aan het oefenen voor hun carnavalsoptreden.  
Daarnaast wordt er op vrijdagmiddag tijdens de 
repetitie uit volle borst meegezongen met de door 
meester Henk gemaakte carnavalskraker “Fees!!!” 
Ook dit jaar is een grote groep leerlingen, onder 
bezielende leiding van Nicolle en Margo, op deze 
carnavalskraker een prachtige choreografie aan het 
oefenen. We zijn benieuwd naar het resultaat. 
Daarnaast oefent juf Margo ook nog eens heel hard 
met de drumband voor het jaarlijkse optreden in het 
ochtendprogramma en de optocht naar ‘De Romein’. 
Ondertussen begint de spanning over wie de nieuwe 
prins en prinses wordt al flink op te lopen. Dit jaar zal 
voor het eerst in het ochtendprogramma het nieuwe 
prinsenpaar gekozen worden in een heuse 
finalewedstrijd. Er hadden zich 8 koppels opgegeven 
en in de voorrondes zijn er 6 koppels ‘gesneuveld’.  
De twee overgebleven koppels zijn: Osayi en Verdian 
en Celine en Kaj.  
Een troost voor de afvallers van dit jaar: zij kunnen 
zich het volgend jaar natuurlijk weer opgeven.   
Prins Florestan en prinses Kyra van 2017 zullen              
’s morgens eerst nog aftreden. 
’s Middags zijn we weer te gast in feestzaal “De 
Romein” van carnavalsvereniging “De Mammoeters”.  
De uitnodiging voor deze middag heeft u ondertussen 
al gekregen. Naast Nick van Oerle (Mestreechs 
carnavalsleedsje 2018) zullen Gaston, Mesjieu 
Maurice, Arno Hameleers en Saskia Theunisz de 
middag luister bij zetten. 
 
 



Afscheid van schoolverlater Mitch Coolen: 
Op vrijdag 9 februari zal Mitch zijn 
laatste schooldag maken. Hij gaat 
met ons voor de laatste keer nog 
carnaval vieren.  
Daarna zal Mitch gaan werken op 
boerderij Daalhoeve. 

Dit is al geruime tijd zijn stageplek en hij heeft ervoor 
gekozen om hier te blijven werken. 
We willen Mitch bedanken voor zijn enthousiaste 
bijdrage aan het voetbaltoernooi, zijn humor en zijn 
vriendschap! 
Mitch, we wensen je veel succes op boerderij 
Daalhoeve! 
 
Schoolwebsite: 
Zoals u wellicht al weet, heeft onze school een eigen 
schoolwebsite: www.zmlkjanbaptist.nl. Het is zeker 
de moeite waard om deze geregeld te bezoeken. Zo 
staat ons prachtige carnavalslied “Fees!!!” hier ook 
op. Kijk, luister en zing mee! 
 
Nieuw adres én telefoonnummer: 
Vanaf 22 februari is ons nieuwe adres: 
 

Campus Special Needs 
Jan Baptist school VSO 
Frans van de Laarplein 3 
6217 NH Maastricht 
Tel: 043-3467730. 
 

 

 

Parkeren busjes en auto’s nieuwe locatie: 
Op de nieuwe locatie vraagt het parkeren de 
aandacht. 
Alle busjes zullen op de ventweg van de Brusselseweg 
aankomen en vertrekken. Daar is een speciale 
busjesplaats. De leerlingen kunnen uitstappen en 
meteen over de stoep het pad inlopen dat naar de 
school leidt. Hiermee is de veiligheid optimaal. 
 

De directe omgeving van de school kent een 
parkeerbeleid van de Gemeente Maastricht. In de 
praktijk betekent dit dat er sprake is van betaald 
parkeren. Brengt u uw zoon/dochter naar school, dan 
is er de mogelijkheid om in de Ravelijnstraat in de 
parkeervakken te parkeren. Uw zoon/dochter kan 
dan meteen over de stoep naar de hoofdingang 
lopen. 
In de bijlage een plattegrondje van de directe 
omgeving. 
 

Leerlingen die met de fiets naar school komen, 
kunnen via de Ravelijnstraat het schoolterrein op 
lopen, hun fiets daar in de fietsenstalling plaatsen en 
vervolgens het gebouw inlopen. 
 
Kleding Container Aktie’68: 
Velen weten dat er op school een kledingcontainer 
staat van Stg. Aktie ’68. 

In het kader van de verhuizing wordt de container 
opgehaald. 
Op dit moment is nog niet duidelijk of de container 
weer teruggeplaatst gaat worden. 
Iedereen die ooit kleding gebracht heeft voor in de 
container, hartelijk dank. 
 
Belangrijke data komende maand: 
* Vrijdag 9 februari:  
 Carnavalsfeest. 
* Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: 
 Krokusvakantie. 
* Maandag 19 t/m woensdag 21 februari: 

Leerlingen hebben vrij i.v.m. verhuizing naar het 
nieuwe gebouw. 

* Donderdag 22 februari:  
 Start in het nieuwe gebouw. 
 
Volgende nieuwsbrief:                                                                                                                                                  
De volgende nieuwsbrief zal op vrijdag 2 maart a.s. 
verschijnen. 
 
Toekomstige vakanties en/of vrije dagen: 
* 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, 
 
Met vriendelijke groet, 
Team VSO Jan Baptistschool. 
 

 <-    ->  

Kijk ook eens op Facebook! 
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Bijlage Nieuwsbrief 4, 02-02 2018: 
 

 
 

 Daar waar SBO de Sprong staat is de nieuwe schoollocatie. 

 Ravelijnstraat en Ravelijnbuurt is betaald parkeren. 

 In de woonwijk tegenover de school/ overzijde van de Fort Willemweg, zijn mogelijkheden om onbetaald te 
parkeren. (Frans van de Laarplein, Joseph Postmanstraat, Henri Jonasstraat).  Dit zijn echter smalle straten en 
is eenrichtingsverkeer van toepassing. Komt u vanaf de Noorderbrug, dan kunt u de wijk inrijden. Het is dan 
wel wat verder naar het schoolgebouw lopen. 

 Brusselseweg is ook betaald parkeren. 

 


