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AGENDA

Beste ouders,

29-3 T/M 2-4

Afgelopen dinsdag hoorden we van onze premier dat het nog steeds niet
goed gaat met de coronabesmettingen in Nederland. Het aangepaste
lesrooster zal dan ook nog enige tijd doorgaan. Ik hoop dat we na de mei
vakantie weer met een normaal rooster kunnen gaan werken. Uiteraard
houd ik u daarvan op de hoogte.

LOB WEEK

Verderop in deze nieuwsbrief leest u dat we op zoek zijn naar ouders die
met ons willen praten over ons onderwijs en dan vooral de route van
school naar werk. Wanneer het u lukt daarvoor een uurtje vrij te maken,
kunt u zich aanmelden via c.mulkens@stichtinglvo.nl

8-4

Intussen zijn de LOB weken begonnen. Bijna alle leerlingen hebben een
passende stageplek gevonden. Een compliment waard voor ons allemaal
in deze coronatijd.
Tot slot wil ik u ook nu alvast laten weten dat door corona de geplande
schoolreis op 26 april niet doorgaat en die dag dus een gewone lesdag is.

5-4
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OUDERARENA

Muay

Thai

Onderstaande poster zal binnenkort in school opgehangen.
Een prachtig project “MUAY THAI” die enorm mooie kansen biedt voor onze leerlingen.
Deelname is weliswaar gratis (de school betaald) maar niet vrijblijvend.
Bij deelname volg je alle 6 de lessen en sluit je dit af met het behalen van een diploma in een
speciale les bijeenkomst in les 7 .
De lesdatums zijn: 18 mei, 25 mei, 1 juni 8, juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni (examen+ diploma uitreiking/ feestje)

Ouderarena
Ben jij een ouder die graag betrokken wil worden bij ons onderwijs en onze onderwijsverbetering?
Ben je geïnteresseerd in de toeleiding naar arbeid vanuit onze school?
Spreekt het onderwerp: ‘De route van school naar werk’, jou aan?
Dan zou het sjiek zijn om deel te nemen aan het Arena-gesprek op 8 april aanstaande. Zie de uitnodiging hieronder.

Wil je deelnemen? Meld je aan via c.mulkens@stichtinglvo.nl
Wij verwachten een luisterend oor en fijne feedback ná het arena-gesprek.
Help jij ons, om ons onderwijs en de toeleiding naar arbeid nóg meer te verbeteren?
Dan nodigen wij jou graag uit!
Bekijk ook de poster verderop in deze nieuwsbrief
Tot 8 april, online!

Speel-en sportplekken in Maastricht…
Via een artikel van RTV Maastricht, lazen we over de sluiting van 125 speel-en sportplekken
in Maastricht. TDerra Nigra vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Inmiddels is er een burgerinitiatief gestart, waarin een petitie ondertekend kan worden. Voor alle kinderen in Maastricht en in het bijzonder voor onze leerlingen, hun broertjes en zusjes lijkt mij dit zinvol om te
doen. Bij deze de link naar de petitie:
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/
gemeente_maastricht_stop_de_sloop_van_kinderspeeltuinen/

