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Mondkapjes…  

Sinds afgelopen maandag verplichten we alle leerlingen, medewerkers en volwassenen om bij 

binnenkomst en in de gangen een mondkapje te dragen. We zien dat een grote groep leerlingen dit 

goed doet en daarmee een voorbeeld  is. Dat is erg fijn. We zien echter ook dat er leerlingen zijn die 

regelmatig aangespoord moeten worden of het kapje, bij het uit zicht zijn van medewerkers af doen. 

We zijn samen verantwoordelijk en vraag u als ouder daarom om het belang van het dragen met uw 

kind te bespreken. Het helpt ons enorm wanneer we deze steun van u als ouder krijgen.  

 

 

Bericht van onze decaan: open dagen klas 4…  

Gilde-opleidingen 
Door corona kunnen ze helaas geen grote voorlichtingsbijeenkomsten of open dag organiseren. Dat 
is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant gaan ze nu nog een stapje verder. Gilde 
Opleidingen gaat leerlingen namelijk persoonlijk en volledig op maat helpen bij hun studiekeuze. Dat 
doen ze door kleinschalige infosessies te organiseren van eind oktober tot en met april 2021.            
Let op: leerlingen in klas 4 moeten zich voor 1 april hebben aangemeld! 
In het verlengde hiervan hebben ze ook de homepage van www.gildeopleidingen.nl aangepast. 
Bekijk hier welke oriëntatiemogelijkheden er zijn. Leerlingen, ouders en/of verzorgers kunnen 
rechtstreeks vanuit deze pagina naar de juiste informatie toe. 
  
Vista College 
Op dit moment is nog niet bekend hoe en wanneer zij de open dagen gaan realiseren. Hierover later 
meer informatie. 
Mevrouw Souren 

 

https://applicatie.docufiller.nl/mailing/content/MTYxODMtay5zb3VyZW5Ac3RpY2h0aW5nbHZvLm5s/aHR0cDovL3d3dy5naWxkZW9wbGVpZGluZ2VuLm5s/ec8edb


 

 

Panelgesprekken met leerlingen…  

Dit schooljaar gaan we starten met leerling panel sessies.                                                                             

Op 26-okt (leerjaar 1), 29-okt (leerjaar 4), 2-nov (leerjaar 3) en 5-nov (leerjaar 2) zal tijdens lesuur 5 

een groep van 8 tot 10 leerlingen gevraagd worden om deel te nemen aan deze sessies. De 

teamleiders zitten deze panelgesprekken voor, de gesprekthema’s zijn: veiligheid, leskwaliteit en 

Corona en school. We vinden het belangrijk om juist al in de eerste periode van het schooljaar dit te 

doen, zodat we genoeg tijd hebben om met de inzichten uit deze gesprekken  aan de slag te gaan. De 

school zal na de gesprekken evalueren wat het ons brengt en welke actiepunten we voor dit 

schooljaar gaan uitzetten. Deze evaluatie wordt uiteraard ook gedeeld met de ouders. 

 

Fietscontrole…  

Nu de dagen steeds korter worden vinden wij het belangrijk dat er een fietscontrole plaatsvindt op 

onze school. Donderdag 15 oktober komt verkeersveiligheidsgroep Maastricht weer naar Stella Maris 

Valkenburg. De fietsen van al onze 1e en 3e klas  leerlingen zullen dan op een professionele manier 

worden nagekeken.   

Belangrijk is dus dat de leerling donderdag met de fiets naar school komt!!!! 

Voor extra info open deze link https://www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting 

 

 

 

 

 

 

https://www.komveiligthuis.nl/fietsverlichting


Overzicht belangrijke data jaarrooster 

 

Oktober 

12 CKV dag leerjaar 3 

13 30 minuten rooster 

19  Herfstvakantie 

November 

03 30 minuten rooster 

10 Lesvrij voor leerjaar 3 & 4 

10  LOB: meeloopdag leerjaar 1 & 2 

23-28 Blauwe zone 

24 Bedrijvenbezoekdag 

30 Toetsweek 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u een fijn weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


