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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Hierbij ontvangt uw zoon/dochter de nieuwsbrief van Campus Special Needs (CSN), locatie Frans van 
de Laarplein. In deze CSN nieuwsbrief staan leuke en interessante feiten en weetjes van de afgelopen 
en komende periode.  
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

IPC: Het zijn de calorieën allemaal waard! 

 

‘Daar!’ riep meneer Wonka, terwijl hij op en neer huppelde en met 
de gouden knop van zijn wandelstok naar de grote rivier wees. 
‘Allemaal chocola! Iedere druppel van die rivier is hete, gesmolten 
chocola van de fijnste kwaliteit. De allerfijnste kwaliteit. Daar 
stroomt genoeg chocola voorbij om iedere badkuip in het hele 
land te vullen! En alle zwembaden ook! Is het niet fantastisch? En 
kijk toch eens naar mijn pijpen! Die zuigen de chocola op en 
vervoeren die naar alle andere hallen in de fabriek, waar het maar 
nodig is! Duizenden liters per uur, lieve kinderen, duizenden en 
duizenden liters!’ 

Willy Wonka was de aftrap van de unit Chocola binnen onze nieuwe onderwijsvorm IPC. De afgelopen 
weken hebben de leerlingen maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag les gekregen rondom het 
thema chocola. Hierbij kwamen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, 
muziek, internationaal en koken/techniek aan bod. Hierbij werkten de leerlingen aan gerichte 
leerdoelen voor deze vakken maar werd de invulling grotendeels overgelaten aan de leerkrachten.   
Roald Dahl zei: ‘Als je mooie gedachte hebt, 
schijnen ze uit je gezicht als zonnestralen en 
zul je er altijd even mooi uitzien.’ Met deze zin 
in ons achterhoofd zijn we begonnen met het 
vormgeven van onze lessen binnen onze 
bouw (DA-groepen, A-groepen en AA/VO 
groepen). Elke bouw biedt het thema aan op 
een passend niveau. Zo hebben we bij 
aardrijkskunde geleerd welke klimaat 
omstandigheden nodig zijn voor cacaobomen 
om te kunnen groeien en hebben we het bij 
geschiedenis gehad over de Azteken en 
Hernán Cortés (de man die cacao voor het 
eerst naar Europa heeft gebracht). 

 

Als team heeft het onze creativiteit, om er samen een goede unit van te maken, een boost gegeven. 
De vele voorbereidingswerkzaamheden en tijd die we hebben gestoken in het vormgeven van deze 
unit waren het allemaal waard toen we de betrokkenheid en het enthousiasme van de leerlingen zagen 
tijdens deze lessen! Voorbereidingen voor het volgende thema zijn al in volle gang,  
dus laat u verassen door waar de leerlingen nu weer mee op de proppen komen (bzzzzzzz). 
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Pasen: Op vrijdag 19 april 2019 vieren we Pasen. 

In de klassen hebben we paasontbijt genuttigd. Dit was erg gezellig 

  
 

Schoolreis 
  

 
Het schoolreisje is gepland op dinsdag 25 juni a.s.  
Dit uitstapje wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. 
Vele van u 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. 
 

WEELEC 

 

De hele container zat tot aan de rand toe vol met oude kleine 
elektrische apparaten.  
Zodra volgend schooljaar weer de Weelec-container aanwezig is, 
zullen wij u op de hoogte brengen   

 

EU-schoolfruit 
Laatste week EU-Schoolfruitprogramma 2018-2019 
Deze week was het alweer de laatste week dat CSN 
gratis  
EU-Schoolfruit- en groente heeft ontvangen.  
We willen u, als ouder(s) / verzorger(s) vragen om 
uw zoon/dochter  fruit mee te geven voor in de 
pauze. Op die manier eten uw zoon/dochter het hele 
jaar fruit en dragen bij aan een gezonde levensstijl. 
We zijn voornemens om volgend schooljaar om ons 
opnieuw op te geven bij dit EU-project 

 

 

Activiteiten 
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            Vrije dagen & vakanties; zie schoolgids  

Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaart  30 & 31 mei 2019 
Pinkstermaandag 10-06-2019 
Zomervakantie  08-07-2019 t/m 16-08-2019 
 

Volg ons op Social media voor de laatste nieuwtjes en leuke foto’s: 
 

 

 
https://www.facebook.com/csn.vso.9 

 

 
https://www.instagram.com/csn_maastricht_vso/ 

 

 
https://twitter.com/csn_mosalira 

 

 
 
Hele fijne paasdagen, zonnige vakantie allemaal, rust goed uit en tot maandag 6 mei! 
 
Groeten van alle collega’s CSN, Frans van de Laarplein  
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