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Activiteitenagenda Februari 2022
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Ma 08:00 uur t/m vr 11 17:00 uur

07 – 11

Reflectieweek/30 minutenrooster
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Start herstellessen
Aanmelden Beroepenavond
Doorgeven stageplaats snuffelstage/intekenen proeflessen HAVO 3 en VWO 3

16
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Beroepenavond HAVO 3 VWO 3
Start proeflessen HAVO 3 en VWO 3
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Georganiseerd door de leerlingen van onze school: Verspreid de liefde, geef een roos!
Hello lovebirds!
Op 14 februari is het zover: Valentijnsdag! Op deze dag geven we elkaar wat extra liefde. En wat is
nou dé perfecte manier om dat te doen? Door een roos te versturen natuurlijk! Jazeker, je leest het
goed, ook dit jaar wordt de Rozenactie georganiseerd. Juist nu is het moment om elkaar wat meer in
het zonnetje te zetten en te laten zien dat we om elkaar geven. Stuur dus niet alleen een roos naar je
'lover', maar denk ook aan je vriendenkring of juist daarbuiten, de leraar die bijna met pensioen gaat
of er wat langere tijd niet is bijvoorbeeld. Kijk om naar elkaar en verspreid de liefde!
Wil jij één roos of meerdere rozen versturen? Lees dan hieronder hoe je dat kan doen.
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Hoe werkt het?
Op 7 en 8 februari kun je een roos bestellen in de aula. Je krijgt dan de gelegenheid om een lief
berichtje op een kaartje te schrijven voor de gelukkige. Dit mag anoniem, maar hoeft niet. Je kunt
alleen contact betalen, de prijs per roos laten we je nog weten. Op 14 februari zullen alle rozen
feestelijk worden rondgebracht. Stel jouw liefje zit in quarantaine en kan niet op 14 februari de roos
aannemen, ontvang jij jouw eigen roos. Je kunt hem dan op een gepast moment zelf geven.
P.s. Niet alleen leerlingen, maar ook medewerkers mogen onderling een roos versturen. Geef wat
liefde aan je collega's, geef een roos!
Tot in de aula!
Team Rozenactie

Oudercursus ‘Alcohol, drugs, gamen en opvoeden; Hoe pak ik dat aan?!’
8,15 en 29 maart 2022 (19.00 - 21.30 uur) in Heerlen.

Een cursus over puberteit, alcohol, andere drugs, gamen en opvoeden. De cursus bestaat uit drie
bijeenkomsten van 2,5 uur.
Meer informatie op de website van Mondriaan. Of neem contact met ons op voor informatie en
aanmelding.

Chatspreekuur gamen
19 april 2022 (19.00 – 21.00 uur) via CJG043.
Als gamen de grootste hobby is van je kind en je kind hier de nodige uurtjes aan besteedt, kun je je
als ouders ongerust maken. Is dit vele gamen nog gezond? Is het wel normaal dat je kind zoveel
gamet? Stel je vragen tijdens het chatspreekuur over gamen.
Meer informatie op de website van CJG043, of neem contact met ons op voor informatie.

Ouderavond “help mijn kind gaat uit”
24 mei 2022 (19.00 – 21.00 uur) in Heerlen.

Deze thema-avond is bedoeld voor ouders van leerlingen in het VO. Op een uitdagende de
interactieve manier wordt met ouders gediscussieerd over hoe je omgaat met deze fase in de
puberteit. Met welke middelen komen ze in aanraking en welke valkuilen kun je als ouder
voorkomen?
Meer informatie op de website van Mondriaan. Of neem contact met ons op voor informatie en
aanmelding.
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Terugblik Beleefcafé – 3 februari 2022
Vol trots kijken we terug op een fenomenale
avond. Zowel voor- als achter de schermen
werd bijna 2 uur lang keihard gewerkt om
de live uitzending van het Beleefcafé goed te
laten verlopen. De streaming gebeurde via
YouTube. Voordat de uitzending begon
kwamen de vragen al binnen via e-mail.
Tijdens de streaming was dit ook mogelijk
via WhatsApp. De vragen bleven
binnenstromen. In rap tempo werden ze
verwerkt door een team, zodat deze live
beantwoord konden worden.

De reacties van buitenaf op het Beleefcafé waren
lovend! De presentatoren begeleidden de
uitzending alsof ze dit dagelijks deden. De
leerlingen, leerkrachten en ook ouders van de
ouderraad gaven welgemeende eerlijke
antwoorden op de vragen.

De muzikale intermezzo’s door Tjen van
Weersch uit 5 VWO, zorgden voor een sfeervol
geheel.
Gaandeweg de uitzending bleef het aantal
kijkers stijgen.
Uiteindelijk hebben bijna 700 kijkers op de
uitzending ingelogd.
Naast een goede doordachte, praktische en
technische voorbereiding, waren het de
mensen die vóór de camera stonden die er voor
zorgden dat het een fantastische avond werd.
Een groot compliment voor alle mensen die deze avond tot een succes hebben gemaakt.
De uitzending is terug te zien op: Informatiefilmpjes | Stella Maris College
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Wat doe je als leerlingen al twee jaar niet naar Rome kunnen? Dan haal je Rome de klas in!
De gymnasiasten van het Stella Maris
College kregen tijdens de les Klassieke
Culturele Vorming een virtuele rondleiding
door de Sixtijnse kapel in het Vaticaan. Aan
de hand van foto- en beeldmateriaal
loodste officiële stadsgids Eline Zuidgeest
de leerlingen live vanuit Rome door de
kunst en verhalen uit de Italiaanse
Renaissance.
Daarnaast had zij in haar verhaal aandacht
voor de opbouw van een rondleiding in de
complexe Eeuwige Stad, waardoor de
leerlingen hopelijk zelf komend jaar weer
hun eigen verhaal in Rome kunnen
presenteren.

Donatie schoolmeubilair door Stella Maris aan scholen in Curaçao zéér geslaagd
Solange Schürmann en Ron Marcus, collega’s op het Stella Maris college in Meerssen, keerden eind
2021 na hun vakantie in Curaçao met een goed gevoel terug naar Meerssen. Twee weken lang
hebben ze tijdens hun schoolbezoeken zoveel blijdschap meegemaakt van leerlingen, leerkrachten
en het bestuur van diverse scholen in special onderwijs.
“Hartverwarmend om ter plekke te ervaren hoe blij en dankbaar de scholen in Curaçao waren met
onze spullen. En hoe hard ze het nodig hebben. Tijdens een rondtour langs diverse scholen vielen we
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van de ene verbazing in de andere. Onbeschadigd schoolmeubilair zijn wij daar bijna niet
tegengekomen.”
Lees het volledige artikel op onze website: https://bit.ly/3g7m5Kq.
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