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Bijlage:- 

 
 

Laatste schooldag leerjaar 4…   

Vandaag was de laatste schooldag (LSD) voor onze eindexamenkandidaten. Eerder hadden we helaas 

moeten besluiten dat we geen speciale activiteiten konden organiseren. Ondanks dit gegeven 

hebben de leerlingen zich binnen school goed vermaakt, er is met confetti gegooid, er werden 

slingers opgehangen en er hing een prima sfeer. Vanuit de schoolleiding kreeg iedereen een stuk 

vlaai en kregen ze een kleine toespraak waarin vooral veel succes werd gewenst.  

Rond 12 uur mochten alle eindexamen kandidaten gaan genieten van hun vakantie. Op het moment 

dat de leerlingen buiten waren, veranderde de sfeer. Een groepje leerlingen had vuurwerk bij zich en 

heeft dat voor op straat afgestoken, er werd zelfs met vuurwerk gegooid. Ontzettend jammer dat dit 

nodig was en daarbij erg akelig voor de kleine kinderen van de naastgelegen basisschool en zeer 

storend voor de buurtbewoners. Voor de leerlingen die hieraan actief hebben meegedaan wordt een 

passende maatregel getroffen.  

 

 

 



Voetbaltoernooi … 

Eerste editie naschools voetbaltoernooi een succes! 

Op maandag 12 en maandag 26 april hebben ruim 70 leerlingen van de scholen VMBO Maastricht, 

Novo College/ ISK Maastricht en Stella Maris Valkenburg deelgenomen aan een naschools 

voetbaltoernooi. De gymdocenten van deze drie scholen hebben zelf teams samengesteld (1 

onderbouw team en 1 bovenbouw team). We kijken terug op een succesvolle eerste editie.  

Het plan is om elke maand een nieuwe editie te organiseren. We hopen dat er steeds meer scholen 

zullen gaan deelnemen, zodat we uiteindelijk kunnen gaan strijden om de titel beste 

schoolvoetbalteam van de regio Maastricht/Heuvelland. Gymdocenten van de scholen United World 

college, Terra Nigra, Bernard Lievegoed college hebben ook al toegezegd te willen deelnemen aan 

het toernooi.  

Het was niet makkelijk om een structurele locatie te vinden om dit toernooi te organiseren. Wij zijn 

dan ook heel blij dat we gebruik mogen maken van de voetbalvelden van RVU in Rothem (gemeente 

Meerssen).  

Via collega gymdocent dhr. Marees, tevens hoofdtrainer van RVU werd contact gezocht met Hay 

Dolmans. Hay Dolmans is al zijn leven lang bij RVU betrokken. Vanaf het eerste moment dat hij 

hoorde over dit initiatief was hij meteen enthousiast. Hay geeft aan het fijn te vinden dat op de 

accommodatie van RVU een mooie samenwerking en verbinding is gelegd tussen onderwijs en sport. 

Hij juicht het alleen maar toe om de jeugd ook na schooltijd in beweging te krijgen.  

We zijn RVU dan ook ontzettend dankbaar dat we gebruik mogen maken van de sportvelden.  

Hieronder een aantal foto’s van de eerste editie in de maand april. 

 

 

 

 



Uitstapje … 

Leerlingen van klas 3 die het keuzedeel “vormgeving & typografie” volgen zijn afgelopen donderdag 

naar Heerlen op stap geweest om daar inspiratie op te doen voor hun eind opdracht. 

Met “kunst op straat” gingen de leerlingen kunst in de openbare 

ruimte ontdekken. Heerlen staat vol met beelden en murals en maakt 

van Heerlen één groot openlucht museum. 

Deze route begint vanuit het 

SCHUNCK* Glaspaleis en 

eindigt meestal 

bij............................... 

 

Het was een gezellige 

ochtend en er zijn mooie 

plaatjes geschoten! Genoeg inspiratie opgedaan en weer 

eens op pad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Voor u allemaal een fijne vakantie! 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


