Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College

30
Schooljaar 2021-2022
27 juni 2022

Inhoudsopgave

Blz.

Activiteitenagenda

2

Eindopdracht Kletskruk vak Tekenen HAVO 4

3

Gymnasiumdag 2022

4

Ontruimingsoefening

5

Jaarlijkse thema-avond klankbordgroep HB

5

Schoolbenodigdheden schooljaar 2022-2023

6

Spoorwerkzaamheden

6

1

Activiteitenagenda juni 2022
29

Alle niet examenklassen lesvrij na het 5de lesuur ivm studeren voor de toetsweek

30 t/m 7 juli

Toetsweek niet examenklassen

Activiteitenagenda juli 2022
30 juni t/m 7

Toetsweek niet examenklassen

1

Uitslag tijdvak 2
14:00 uur deadline aanmelden tijdvak 3

5 t/m 8 juli

Tijdvak 3 examens

8 en 11 juli

Inhaaltoetsen

11 juli

13:00 uur – 15:00 uur inzage toetsen laatste toetsweek

12 juli

DIAtaal leerjaar 1 en 3

14

Normering tijdvak 3
Inleveren studieboeken

15

Inleveren studieboeken

18

Diploma-uitreiking:
- 15:00 – 17:30 uur MAVO
- 18:30 – 21:00 uur VMBO KB + BB

18 t/m 22

Slotweek/contactmoment met ouders

19

Diploma-uitreiking:
- 15:00 – 17:30 uur VWO
- 18:30 – 21:00 uur HAVO

21

Leerjaar 1 dagactiviteit: IJzeren Man
Rapportuitreiking 13:00 uur klas 2 t/m klas 5
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Eindopdracht Kletskruk vak Tekenen HAVO 4
Wij als havo 4 klas Tekenen hebben als eindopdracht kletskrukken mogen beschilderen. Als thema
hadden wij verbondenheid omdat afgelopen jaar Valkenburg en Meerssen zijn samengevoegd tot
één school. Bovendien zorgde de hele Corona crisis natuurlijk ook voor een sterk gevoel van
verbondenheid, wat wij hebben vastgelegd in onze krukken. De krukken hadden hetzelfde
uitgangspunt, maar ondanks dat is elke kruk uniek.

Een tijdje voordat wij aan deze opdracht zijn gestart, hebben wij met onze klas het SCHUNCK
glaspaleis in Heerlen mogen bezichtigen. De rondleiding stond in teken van Keith Haring, een
kunstenaar uit de 20e eeuw, zijn manier van kunst heeft vele van ons geïnspecteerd. Ondanks dat
hebben sommige leerlingen gekozen voor een ander thema. Desalniettemin hebben 4 van ons een
kruk gemaakt met de stijl van Keith Haring. Hierdoor kunnen wij met trots vertellen dat die 4 krukken
uitgekozen zijn om tentoongesteld te worden in SCHUNCK. Tijdens de expositie “Keith Haring club
expo” van 24 juni t/m 24 juli 2022 kunt u onze werken bezoeken in SCHUNCK Heerlen en wel in de
Aad de Haas zaal. De toegang is gratis!
Jill Kersemakers HA4A
Naar mijn mening is dit de leukste opdracht die wij als teken klas gehad hebben dit jaar! Je ideeën
hadden, ondanks het thema verbondenheid een hele vrije loop. Onze creativiteit hebben we in
werkelijkheid gebracht, wat wij allemaal ontzettend leuk vonden. Daarom was ik ook ontzettend
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trots om het feit dat de kruk, die ik samen met een andere leerling heb gemaakt, in het museum
staat!
Jules Boeien HA4A
Zoals Jill al heeft vermeld, was er ondanks het thema veel ruimte voor eigen invulling. Geen enkele
kruk lijkt op een andere, en ze zijn allemaal prachtig op hun eigen manier. Ik vond het echt een
gezellige opdracht, je was de hele tijd met je teamgenoot samen aan het schilderen en babbelen. Om
je heen waren alle andere groepjes precies hetzelfde aan het doen. Er was leuke muziek op de
achtergrond en mevr Houtvast, onze Tekendocent, hielp je meteen wanneer je een vraag had. Het
was af en toe een beetje stressen, omdat de krukken op tijd af moesten zijn om naar het museum te
gaan, desalniettemin heb ik heel erg genoten van deze opdracht.

Gymnasiumdag 2022
Gymnasium saai en stoffig? Niet op het Stella Maris
College!
De leerlingen van gymnasium 5 hebben afgelopen
vrijdag een interactieve dag voorbereid voor de
leerlingen van klas 1 t/m 4.

Zo konden de leerlingen munten verdienen om
eten te kopen op een Romeinse markt,
speelden ze taalmemory en trefbal met
Oekraïense jongeren en dachten samen na over
de waarde van kunst en taal. Enkele geslaagde
gymnasiasten kwamen zelfs terug om deze
mooie dag in Valkenburg mee te maken!
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Ontruimingsoefening
Op maandag 27 juni vond er een ontruimingsoefening plaats op onze school. Vanwege
coronaperikelen was het alweer even geleden dat we deze oefening gedaan hadden.
Even na half elf ging het alarm af vanwege rookontwikkeling. We kunnen melden dat de BHV
organisatie heel snel in actie kwam waardoor de school binnen 7 minuten na de melding totaal
ontruimd was. Ruim 1500 mensen hebben binnen enkele minuten het pand verlaten.
Een groot compliment aan allen! De BHV-organisatie heeft zich van haar beste kant laten zien.
Daarnaast ook grote complimenten aan het overige personeel en onze leerlingen die in alle rust zich
naar de verzamelplaats hebben begeven.
Het is de bedoeling dat we deze oefening jaarlijks zullen herhalen. Mocht er dan een keer
onverhoopt echt een calamiteit zijn, dan weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt.

Jaarlijkse thema-avond klankbordgroep HB
Op maandag 3 oktober 2022 organiseren wij als klankbordgroep hoogbegaafdheid onze jaarlijkse
thema-avond. Na 2 jaar Corona zijn we blij dat we jullie weer op school mogen ontvangen.
Deze avond, met als thema “Blind Vertrouwen”, zal worden gegeven door onze gastspreekster Esther
Crombag. Met haar lezing over onbegrip, obstakels, hoop, vertrouwen, kansen en het realiseren van
doelen hoopt ze een inspiratiebron/voorbeeldfunctie te kunnen zijn voor meer en hoogbegaafde
leerlingen.
Esther Crombag – Blind Vertrouwen

Toen ik elf jaar oud was werd ik van de ene op de andere dag volledig blind. Ik herinner mij
de angst en verwarring uit die periode nog goed. Niet alleen voor mij maar natuurlijk ook
voor mijn familie en omgeving. Het leven zinvol richting geven kan al ingewikkeld genoeg zijn
met een goed functionerend paar ogen, laat staan zónder.
Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik, koste wat het kost, een ‘normaal’ leven wilde leiden.
Dat werd mijn missie, waarbij ik mij vasthield aan de stelregel ‘kan niet bestaat niet’ en ‘durf
te geloven in je eigen kunnen’. Het was een lange weg van vallen en opstaan. Van het leren
van braille tot het Cum Laude afstuderen als Meester in de rechten en docent rechten aan de
Maastricht University.
Daarnaast stortte ik mij op de wielersport en werd ik viermaal Nederlands Kampioen op de
tandem in verschillende disciplines. www.esthercrombag.nl
Aanmelden voor deze avond, al dan niet samen met uw zoon/dochter, doet u door uiterlijk 20
september een mail te sturen naar blindvertrouwen.smc@gmail.com. Vermeld in deze mail het
aantal volwassenen en kinderen, zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Tijd: inloop vanaf 19:00, aanvang lezing 19:30 tot uiterlijk 21:30
Locatie: Stella Maris College te Meerssen
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Schoolbenodigdheden schooljaar 2022-2023
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Op onze website

https://www.stellamariscollege.nl/media/7984/schoolbenodigdhedenschooljaar20222023.p
df vindt u de schoolbenodigdhedenlijst voor schooljaar 2022-2023. Wij willen u erop wijzen dat het
aanschaffen van sportspullen via Rovi sport niet verplicht is, mocht u er wel gebruik van willen
maken, dan graag rekening houden met de pasdagen van 5 juli tot 16 juli (zie het
schoolbenodigdhedenformulier voor verdere informatie).
Spoorwerkzaamheden
In week 34 vinden spoorwerkzaamheden plaats tussen woensdag 24 augustus 00:01 uur en maandag
29 augustus 06:00 uur. Daarbij vernieuwt Swietelsky Rail Benelux in opdracht van ProRail onder
andere de twee overwegen in het centrum van Meerssen. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit
voor de leerlingen geen tot weinig gevolgen zal hebben, aangezien het schooljaar op 5 september zal
starten.
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