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Decanaat VMBO
Bliksemstage
Dinsdag 2 november is 2 vmbo-mavo op bliksemstage geweest. De leerlingen bezochten een bedrijf
om te kijken naar de verschillende beroepen binnen een bedrijf.
Leerlingen zijn onder andere op bezoek geweest bij Château St. Gerlach, Design Hotel Maastricht,
me, MVV, ENGIE Services Zuid B.V., basisschool de Geluksvogel, Gemeente Maastricht en de
Lumière. Het was een geslaagde dag!
Op dinsdag 8 maart gaan de leerlingen van 2 vmbo-mavo weer op bliksemstage. Ze maken dan
kennis met beroepen binnen een ander bedrijf.
Dinsdag 31 mei gaat klas 1 vmbo-mavo op bliksemstage.

Meet the youngsters
Op 22-23 en 24 november komt het project Meet The Youngsters naar onze school voor de klassen 3
& 4 vmbo-mavo. Leerlingen zullen tijdens deze twee uur durende workshop op een eigentijdse
manier een realistisch beeld krijgen van werkzaamheden in de industrie. Leerlingen krijgen nog te
horen welke dag en welk tijdstip ze zijn ingepland.
Bedrijvenbezoekdag verplaatst
Op dinsdag 30 november gaan de 3 basis-kader leerlingen op bedrijvenbezoekdag.
De mavo 3 leerlingen gaan op dinsdag 7 december. Meer informatie volgt nog.

Activiteiten leerlingen
We zijn dit schooljaar in de eerste schoolweek gestart met kennismakingsactiviteiten voor onze alle
klassen.
Leerjaar 1 heeft inmiddels ook 2 prachtige teambuildingsdagen achter de rug, waarbij leuke dingen
gedaan zijn, maar zeker ook gewerkt is aan: samenwerken en elkaar nog beter leren kennen.
Gedurende Corona tijd hebben onze leerlingen veel activiteiten moeten missen. We zijn op dit
moment ook activiteiten aan het organiseren voor de andere klassen, uiteraard komen alle klassen
aan bod en brengen we iedereen op tijd op de hoogte.
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Pauze
Met ingang van maandag 8 november hebben de klassen BASIS3, KADER3 en MAVO3 tegelijk pauze
met de onderbouw. We hebben deze wissel toegepast omdat ook de havo en vwo 3 klassen met de
onderbouw pauzeren.
In Somtoday zien de leerlingen de nieuwe pauzetijden.
1e pauze 10.20-10.40
2e pauze 12.20-12.50

beschikbaar voor ouders.
Ouders loggen in via lvo.itslearning.com. Van deze website kan wel een snelkoppeling gemaakt
worden op het beginscherm van de telefoon. Meer info hierover nogmaals in de bijlage.
Computer/laptop: bekijk dit filmpje.
Telefoon/iPad: bekijk dit filmpje.
ct opnemen met:
Jaar 1: Rick Grond (r.grond@stichtinglvo.nl)
Jaar 2+3: Sven Nicolaije (s.nicolaije@stichtinglvo.nl)
Jaar 4: Jeroen Vreuls (j.vreuls@stichtinglvo.nl)
Jaar 5+6: Joost Austen (j.austen@stichtinglvo.nl)

Somtoday
Op 1 december gaat het definitief gebeuren: Voor ouders en leerlingen is Somtoday dan niet meer

Informatieavond keuzevakken D&P
Alle ouders van 3BB 3KB 4BB 4KB hebben al een brief ontvangen voor de informatiebijeenkomst
op maandag 15 november over de keuzevakken van D&P. Tijdens deze avond geven we alle
mogelijkheden m.b.t. keuzevakken. Hierbij nogmaals een reminder en inschrijven voor deze
informatieavond is verplicht via deze link.
Na afloop van deze bijeenkomst kunnen de leerlingen zich gaan inschrijven voor periode 2. Tijdens de
bijeenkomst zal dit proces uitvoerig besproken worden.
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Lesuitval:

Bij vervanging worden de leerlingen gewoon in het lokaal verwacht en hebben ze de spullen bij zich
Learning. Het is dus van groot belang dat leerlingen met boeken naar deze vervangingslessen komen!

Foute Kersttruiendag
14 december is "foute Kersttruiendag" voor alle leerlingen en personeel van Stella Maris.
Het moment om je meest bijzondere kersttrui uit de kast te halen. We zijn erg benieuwd in welke
bontgekleurde, gekke outfits iedereen naar school komt.

Open Huis Stella Maris College voor ouders/verzorgers
Afgelopen jaren hebben een aantal verbouwingen plaats gevonden. We hebben nieuwe
praktijklokalen ingericht voor onze vmbo leerlingen uit Valkenburg, er zijn een groot aantal nieuwe
theorielokalen gemaakt, de vleugel voor de natuurwetenschappelijke vakken is verbouwd. Daardoor
hebben we een mooi gebouw gekregen dat voldoet aan de huidige eisen voor het onderwijs dat we
willen verzorgen. We willen u graag de gelegenheid geven om kennis te maken met dat gebouw. Dat
kan op donderdag 2 december a.s. tussen 16.00 en 19.00. Leerlingen leiden u dan in kleine groepjes
door het gebouw. Er zijn verder geen activiteiten zoals proeflessen e.d. Die bewaren we voor onze
Open Dag op zaterdag 15 januari 2022. In verband met de verdere organisatie willen we u wel vragen
om u even aan te melden en het tijdstip te vermelden waarop u denkt te komen (16.00, 16.15, 16.30,
16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45). U kunt dat doen door het sturen van
een mail aan mevr. I. Visschers - van den Broeke (i.visschers@stichtinglvo.nl). Graag voor 25
november a.s.

Mondriaan Preventie organiseert op woensdag 1 december van 19.00-20.30 uur een digitale
bijeenkomst voor ouders en opvoeders met als thema: "Help mijn kind gaat uit!". In de bijlage treft u
de flyer aan met meer informatie over de inhoud en het aanmelden.
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Meedenkbijeenkomsten Burgerparticipatie & Actief Burgerschap
In de bijlage treffen jullie de uitnodiging aan voor de meedenkbijeenkomsten Burgerparticipatie en
Actief Burgerschap in Stella Maris College.
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HELP,
MIJN KIND
GAAT UIT!
Woensdag 1 december
van 19 tot 20.30 uur

• GR

Online bijeenkomst
via Microsoft Teams

• GR

ATIS
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HELP, MIJN KIND GAAT UIT!
In deze ouderavond wordt besproken hoe je als ouder nog steeds
invloed kan hebben op jongeren. Op een interactieve en uitdagende manier
wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in
de puberteit. Korte filmpjes dagen uit tot het gesprek. Er wordt informatie
gegeven over waar jongeren mee in aanraking komen. Wat doet XTC en hoeveel
drinken ze nou eigenlijk als je er niet bij bent? Maar vooral;
welke aangrijpingspunten heb je als ouder. Wat werkt en wat zijn veel
voorkomende valkuilen? De ouders gaan naar huis met concrete adviezen
en tips. Er zijn geen kosten aan verbonden. De avond wordt georganiseerd
door Mondriaan Preventie.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar
Eva Brauers: e.brauers@stichtinglvo.nl

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie
of wilt u zich aanmelden? Mail ons!
e.brauers@stichtinglvo.nl

Deze avond wordt online verzorgd en kan gevolgd worden vanuit uw eigen
huiskamer. Na aanmelding ontvangt u de link waarmee ingelogd kan worden.
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