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Centraal inhaalmoment LO alle Bovenbouwklassen
Op 23 maart lesuur 8 en 9 (15:20 - 17:10uur) is het centrale inhaalmoment van LO voor alle
bovenbouwklassen. Heb jij dit jaar een onderdeel gemist en mis jij daardoor nog een
cijfer/beoordeling op jouw rapport dan ben jij verplicht om naar dit inhaalmoment te komen. Indien
jij het 8e of 9e lesuur nog een andere les hebt vervalt deze. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent en
dat je de gymspullen bij je hebt.

Enquete It’s Learning/ Somtoday
Aan het begin van het schooljaar hebben we alle ouders en leerlingen geïnformeerd over het gebruik
van Somtoday en It’s learning. Hierbij hebben we als Stella Maris College ingezet om voor ouders en
leerlingen één platform te gebruiken, It’s learning.
Gedurende het lopende schooljaar zijn wij benieuwd naar de meningen van ouders en leerlingen.
Met jullie reacties kunnen wij kijken waar er nog aanpassingen mogelijk zijn om het gebruiksgemak
bij ouders en/of leerlingen te verbeteren.
We zouden het dan ook fijn vinden als u even de tijd kunt nemen om de vragenlijst in te vullen via
onderstaande link:
Link enquête Ouders: https://forms.gle/fopgqQjRHHEtYkpJ9
Link enquête Leerlingen: https://forms.gle/p7jESRLJptBSnkKv7

Vervanging mevrouw Lemmelijn
Per 21 maart gaat mevrouw Lemmelijn met zwangerschapsverlof. Haar lessen worden al enige tijd
vervangen. Mevrouw Lemmelijn heeft tot nu toe wel nog haar taak als leerlingcoördinator voor 3
vmbo en 3 mavo vervult.
Vanaf 21 maart neemt dhr. Grond deze taak over. Dhr. Grond is op dit moment ook al
leerlingcoördinator van leerjaar 4.
Voor vragen kunnen ouders en leerlingen van 3 vmbo en 3 mavo vanaf 21 maart terecht bij dhr.
Grond: r.grond@stichtinglvo.nl

Laatste School Dag (LSD) en Gala voor examenleerlingen
Lange tijd hebben we in onzekerheid gezeten, maar nu kunnen we eindelijk beginnen met het
organiseren van de afsluitende activiteiten voor onze leerlingen. Traditioneel staat in de week voor
de meivakantie de Laatste School Dag (LSD) en het gala op het programma en die mogen nu weer
doorgaan!
Nu alle lichten op groen staan, gaan we dan ook aan de slag met de organisatie. Voor nu ontvangen
jullie alvast de data en tijden.
Woensdag 20 april: LSD
Uitstapje naar Toverland inclusief LSD-shirt
Vertrek: 09.00 uur
Terug op school: omstreeks 18.00 uur
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We hebben gekozen voor Toverland omdat we in Nederland niet aanlopen tegen de geldende corona
maatregelen (2G) buiten Nederland. Zo kunnen we al onze examenkandidaten een activiteit buiten
school bieden.
Donderdag 21 april: GALA
Eindexamengala VMBO/ HAVO/ VWO (zonder introducees)
Locatie: La Caverne te Houthem
Start aankomst leerlingen op locatie: 18.30 uur
Eindtijd gala: 01.00 uur
Vanwege het grote aantal examenleerlingen, is het moeilijk een locatie te vinden die groot genoeg is.
Hierdoor hebben wij moeten besluiten geen introducees toe te laten.
Vrijdag 22 april: lesvrij voor alle examenleerlingen

Open Podium (vrijdag 8 april)
Kun je een instrument bespelen, kan jij fantastisch dansen, zing je de sterren van de hemel, schrijf je
prachtige verhalen, of heb je een ander leuk talent dat je solo of samen met anderen kunt
presenteren? Dan kun je je binnenkort inschrijven voor de Stell-Art avond op vrijdagavond 8 april!
Op deze avond willen wij graag een podium bieden aan iedereen die iets speciaals kan en wil delen
met andere mensen. Of misschien wil je wel gewoon komen kijken, luisteren en je laten inspireren?
Tevens is er een expositie van de eindexamen werken tekenen. Schrijf dan 8 april vanaf 19.00 uur
alvast in je agenda en houd de nieuwsbrief in de gaten hoe je je kunt inschrijven.
De kunstsectie,
Patrick Vaessens (docent muziek), Jill Grooten (docent kunst) en Martijn Kroese (docent kunst)

CKV-inhaaldag
Voor de leerlingen die door hun overstap
van Havo3 naar TL4 het vak CKV hebben
gemist, werd op dinsdag 8 maart een
CKV-inhaaldag georganiseerd. Van
breakdance tot poëzie en van stadskunst
tot middeleeuwse architectuur en dat
allemaal in één dag. In het Glaspaleis
werden de leerlingen ondergedompeld in
de verschillende culturele en kunstzinnige
disciplines met tot slot een
stadswandeling langs o.a. de ‘Murals’ (muurschilderingen) van Heerlen. De leerlingen hebben
genoten en kijken met een goed gevoel terug op het afsluiten van het vak CKV.

Beleefmiddag basisschoolleerlingen
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Beleefmiddag basisschoolleerlingen
Met bijna 350 deelnemers kijken wij terug op een geweldig geslaagde beleefmiddag voor de
basisschoolleerlingen. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben gistermiddag bij 8 verschillende vakken
een escaperoom moeten oplossen.
Bij iedere kamer ontvingen ze een letter. Uiteindelijk leverde dit een 8-letterwoord op om weer uit
het gebouw te ontsnappen.
Om 17 uur hebben we geen leerlingen meer aangetroffen, dus we verwachten dat iedereen is
ontsnapt.
De leerlingen hebben nog een goodiebag ontvangen met o.a. een pen, schrijfblokje, sleutelhanger,
infoboekje over Stella en nog veel meer.
Naast de basisschoolleerlingen, waren ook de ouders uitgenodigd. Zij hebben op het schoolplein
onder genot van koffie/thee hun vragen kunnen stellen aan onze medewerkers en hebben later in
groepjes een rondleiding door school gekregen.

5

Online museumtour VWO6
Op woensdagmiddag 9 maart tijdens lessen
7 en 8 kregen de leerlingen van het vak
tekenen een online rondleiding door het van
Abbemuseum Eindhoven in het kader van
hun eindexamenthema "Voorbeeldig".
De leerlingen kregen informatie over
verschillende werken, beantwoorden vragen
en ging in gesprek met de museumgids om
zo nog meer inzicht te krijgen in hun
examenthema.
Het was een inspirerende tour. Op naar het
examen!

Bezoek Kunstacademie Maastricht leerjaar 3
Op woensdagochtend 9 maart
was het aan de leerlingen van
Leerjaar 3, havo en vwo, om
een bezoek te brengen aan de
kunstacademie in Maastricht.
Dit in het kader van de
definitieve profielkeuze en LOB.
De leerlingen kregen een
praatje in het auditorium,
mochten hun bericht op de
banken schrijven en kregen te
horen welke beroepen er aan
deze opleiding verbonden zijn.
Teveel om op te noemen.
Daarna gaven onze stagiaires,
Linda en Kimberley, een mooie
rondleiding door het gebouw
met bezoeken aan de:
Metaal- en houtwerkplaats, de
architecten opleiding, de
weefgetouwen, de
laswerkplaats,
docentenopleiding en nog veel
meer.
Het was een fantastische
ochtend.
Veel succes met jullie profielkeuze.
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Buitenmeubilair
Samen met de leerlingenraad is nieuw buitenmeubilair uitgezocht. Afgelopen donderdag hebben de
leerlingen de tafels samen met de conciërge neergezet, het mooie weer nodigde meteen uit om
buiten te gaan zitten. De leerlingen gaan nu bekijken hoe deze plek verder ingericht gaat worden met
onder andere plantenbakken.

Advies MR numerus fixus regeling
Naar aanleiding van de Toekomstvisie VO Maastricht is de MR van het Stella Maris College gevraagd
om een advies uit te brengen over een nader uit te werken numerus fixus regeling.
De numerus fixus (een vast aantal plekken) zou betrekking hebben op de plaatsingsprocedure van
toekomstige groep 8 leerlingen in de regio Maastricht-Meerssen.
De regeling zou grote fluctuaties in leerlingenaantallen op de scholen in de regio moeten voorkomen.
Als MR hebben wij een negatief advies uitgebracht aan het College van Bestuur.
Wij zijn van mening dat het mogelijk moet zijn gezonde scholen in de regio overeind te houden,
waarbij elke school een eigen karakter, voedingsgebied en evenwichtig marktaandeel heeft.
De raad acht het belang van vrije schoolkeuze voor leerlingen en ouders groter dan het
organisatorisch belang van een dergelijke regeling.
Bij vragen over dit advies of interesse in de onderliggende stukken, kunt u zich altijd richten tot een
van de MR-leden van onze school
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Gratis Webinar “Faalangst bij Kinderen en Pubers”
Op maandag 21 maart organiseert
het CJG043 in samenwerking met
Mondriaan Preventie een gratis
webinar over faalangst bij kinderen
en pubers.
Tijdens dit webinar op maandag 21
maart van 19.30 tot 21.00 uur krijg
je inzicht in waar faalangst
vandaan komt en hoe faalangstige
kinderen denken. Ook leer je hoe
je faalangst kunt herkennen en je
krijgt tips voor hoe je faalangst
kunt voorkomen. Aan het einde
van het webinar is er gelegenheid
tot het stellen van vragen.

Klik hier voor meer informatie: Webinar 'Faalangst bij Kinderen & Pubers' - CJG043
Of meld je direct aan door een mail te sturen naar info@cjg043.nl o.v.v. Aanmelding
Webinar Faalangst.

Bezoek schrijfster Judith Visser
Op 15 maart bezoekt de schrijfster Judith Visser klas BR2A t/m BR2D.
Onderstaande informatie is afkomstig van haar website judithvisser.nl
“Judith Visser is schrijver van tot nu toe
dertien boeken en een reeks korte verhalen.
Met Zondagskind (2018), een
autobiografische roman over opgroeien met
autisme, beleefde zij haar doorbraak naar
het grote publiek. Ze won hiermee de
Hebban Literatuurprijs 2018. Het RTL4progamma Koffietijd verkoos het tot Boek
van de Maand. De roman werd tevens in
Duitsland uitgegeven onder de titel Mein
Leben als Sonntagskind.
Een deel van Judiths werk is bewerkt voor
het toneel en is verfilmd.
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Haar meest recente roman Zondagsleven verscheen in oktober 2020 en is het langverwachte vervolg
op Zondagskind. De roman is ook goed los te lezen.
In 2008 verscheen Vissers thrillerdebuut Stuk, dat haar een nominatie voor de Gouden Strop
2009 opleverde. Dit boek hebben de leerlingen gelezen en hierover gaan ze vragen stellen aan de
schrijfster.
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