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Weekplanning 
 
In de bijlage treffen jullie de weekplanning voor week 9 en 10 aan. 
 
Tevens toegevoegd de bijlagen: 

- Informatie over de opstart van de lessen vanaf 3 maart 2021 
- Informatie over de voortzetting van de lessen h5 en v6 vanaf 3 maart 2021 
- Aanwezigheid klassegmenten voor fysiek les op school week 9 en 10 

 
Vanaf maandag 1 maart zullen alle deuren van het gebouw weer geopend zijn. De deur bij domein 1 
gebruiken we alleen als uitgang. 

 
 

Reminder mogelijkheid tot oudergesprekken met de mentor 
 
In een van de eerdere nieuwsbrieven wezen we u er al op dat er in de jaaragenda van school op 
maandag 8 maart en donderdag 11 maart de mogelijkheid bestaat om in gesprek te gaan met de 
mentor van uw kind. Het kan uiteraard zo zijn dat deze mededeling aan uw aandacht ontsnapt is, 
maar bij dezen willen wij u eraan herinneren dat deze mogelijkheid bestaat. Het is goed mogelijk dat 
de mentor in overleg met u een andere dag of een ander moment afspreekt, aangezien de 
gesprekken via MSTeams gevoerd zullen worden. In sommige gevallen zal ook de mentor zelf het 
initiatief nemen tot een gesprek. 
 
Voor klas BR2F vinden deze besprekingen iets later plaats dan in de genoemde week, aangezien voor 
die klas nog niet alle relevante informatie correct opgenomen is in Somtoday. Hierover zult u 
binnenkort verder geïnformeerd worden. 
 
Wegens de geboorte van zijn zoontje Raff zal dhr. Merken enkele weken mogen genieten van 
geboorteverlof. We hebben de collega’s van de sectie wiskunde die lesgeven aan de mentorklas van 
dhr. Merken, bereid gevonden om de komende weken contactpersoon te zijn voor de leerlingen en 
hun ouders. We zijn dhr. Heuts, dhr. Limpens en dhr. Venken zeer erkentelijk dat zij enkele leerlingen 
onder hun hoede willen nemen. De betreffende leerlingen en hun ouders zullen nog nader hierover 
worden geïnformeerd. 
  
Voor alle andere klassen wilden wij u graag middels dit bericht dit geheugensteuntje geven. 

 
 

Puber met Corona-dip?  
 
Veel jongeren ervaren psychische 
klachten door de strenge Corona-
maatregelen. Maakt u zich zorgen over 
het emotionele welzijn van uw puber? 
Merkt u dat uw kind somber is en minder 
lekker in z’n vel zit? Of heeft u de indruk 
dat uw kind spanning ervaart of angstig is 
geworden? Vraagt u zich af hoe u uw kind 
hier het beste in kunt ondersteunen of 
begeleiden? 
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Stel dan uw vragen tijdens het wekelijkse Chatspreekuur ‘Psychische klachten bij pubers’ 
via www.cjg043.nl!  
Elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur en donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur zit een expert van 
Mondriaan Preventie klaar.  
Klik hier voor meer informatie: https://www.cjg043.nl/wekelijks-chatspreekuur-psychische-klachten-
bij-pubers/ 

 
 

Bericht van de schoolmediatheek 
 

 

Wil je boeken lenen in de schoolmediatheek? Dat kan. Ben je op school, dan kun je tussen 9.00 en 
16.00 uur boeken uitzoeken. Ben je niet op school, dan kun je een mailtje sturen naar 

m.vanoerle@stichtinglvo.nl  Geef in dit mailtje aan welke boeken je nodig hebt. Ze worden dan 
voor je klaargelegd en je kunt ze op de dag dat je op school bent afhalen in het OLC. Ook is het 
mogelijk om een afspraak te maken voor het ophalen van de boeken. 
Ook de leerlingen van de 2e klassen die boeken nodig hebben voor de projecten “Gouden Eeuw” en 
“Tweede Wereldoorlog” kunnen boeken komen uitzoeken via bovenbeschreven procedure. 
 
Marianne van Oerle-Aarts, schoolmediathecaris 

 
 

🚨🚨🚨 WERKZAAMHEDEN A79 🚨🚨🚨  
 
De snelweg A79 tussen Maastricht en Heerlen krijgt dit jaar (2021) een flinke opknapbeurt. De weg 
wordt veiliger, stiller en duurzamer. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn 4 fases ingepland 
met afsluitingen van de A79. Tijdens elke fase is een deel van het traject zo’n 4 weken afgesloten. 
 
De 1e fase wordt uitgevoerd van vrijdag 26 februari 21.00 uur tot zondag 28 maart 2021 21.00 uur. In 
die periode staat het onderhoud aan de snelweg A79 tussen Maastricht en Hulsberg (richting 
Heerlen) op het programma. Hierdoor is de A79 tussen Maastricht en Hulsberg richting Heerlen 
afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder, 
omleidingen en een extra reistijd van zo’n 15 minuten. 
 
- Groot onderhoud A79 
Het groot onderhoud aan de snelweg A79 tussen Maastricht en Heerlen wordt in opdracht van 
Rijkswaterstaat uitgevoerd door Heijmans. Het traject krijgt in 2021 in beide richtingen een flinke 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.schoemaker%40stichtinglvo.nl%7Cbf8026a71e27429bddf208d8d8a38507%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637497544123669074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oiqrDnoBsanRTAaguUIL27lXdCjWIwtfWRcJNeXJSNg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fwekelijks-chatspreekuur-psychische-klachten-bij-pubers%2F&data=04%7C01%7Cm.schoemaker%40stichtinglvo.nl%7Cbf8026a71e27429bddf208d8d8a38507%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637497544123669074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LRvJ0yRsgGVxkiuCsr%2FtyU%2BR92YG94ieV9gjzmIlbMQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjg043.nl%2Fwekelijks-chatspreekuur-psychische-klachten-bij-pubers%2F&data=04%7C01%7Cm.schoemaker%40stichtinglvo.nl%7Cbf8026a71e27429bddf208d8d8a38507%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637497544123669074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LRvJ0yRsgGVxkiuCsr%2FtyU%2BR92YG94ieV9gjzmIlbMQ%3D&reserved=0
mailto:m.vanoerle@stichtinglvo.nl
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opknapbeurt zodat de weg ook in de toekomst aan alle eisen voldoet en er een vlotte en veilige 
doorstroming van het verkeer gewaarborgd is. 
 
Er worden uiteenlopende verbeteringen aangebracht. Er komt over het hele traject stiller asfalt en 
de op- en afritten bij Klimmen, Voerendaal en Valkenburg worden verlengd. Geleiderails die toe zijn 
aan vervanging worden vernieuwd en op een aantal locaties langs het traject waar er nu geen staan, 
worden geleiderails geplaatst. Ook de bewegwijzeringsborden worden waar nodig vervangen en de 
problemen met de afwatering worden aangepakt. 
 
4 x 4 weken afsluitingen 
In overleg met betrokken gemeenten en de provincie is gekozen voor een uitvoering met afsluitingen 
van de A79 in 4 fases. Tijdens elke fase is een deel van het traject zo’n 4 weken afgesloten. De 
planning is als volgt: 

- Van 26 februari – 28 maart 2021 
A79 afgesloten van Maastricht tot Hulsberg (4) richting Heerlen      

- Van 18 april – 16 mei 2021 
A79 afgesloten van Hulsberg (4) tot Heerlen richting Heerlen * 

- Van 28 mei – 27 juni 2021 
A79 afgesloten van Hulsberg (4) tot Maastricht richting Maastricht    

- Van 9 juli – 8 augustus 2021 
A79 afgesloten van Heerlen tot Hulsberg (4) richting Maastricht     

    
*Bij deze planning is rekening gehouden met de Amstel Gold Race. Wanneer dit wielerevenement 
niet doorgaat, starten de werkzaamheden 2 dagen eerder: 16 april 2021. 
 
De A79 is afgesloten tussen Maastricht en afrit Hulsberg (4) in de richting van Heerlen van vrijdag 26 
februari 21.00 uur tot zondag 28 maart 21.00 uur. Ook afgesloten zijn: 
 
op- en afrit Bunde (1); 
op- en afrit Meerssen (2); 
op- en afrit Valkenburg (3); 
afrit Hulsberg (4). 
 
Het verkeer vanuit Maastricht en ter hoogte van knooppunt Kruisdonk in de richting van Heerlen 
wordt als volgt omgeleid: 
ga ter hoogte van knooppunt Kruisdonk over op de snelweg A2 richting Eindhoven; 
ter hoogte van knooppunt Kerensheide over op de snelweg A76 richting Heerlen. 
 
- Omleidingsroutes 
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. 
 
- Weersgevoelige werkzaamheden 
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de geplande 
werkzaamheden aan de A79 mogelijk niet doorgaan. Bij de planning is hiermee rekening gehouden. 
Mogelijk dat de werkzaamheden daardoor eerder zijn afgerond dan nu vermeld. Weggebruikers 
zullen daarover tijdig worden geïnformeerd. 

 
 
 


