Maastricht, 12-03-2021
Beste ouders/verzorgers,
Verdere aanpassingen speelplaatsen
Wat kunnen we op de speelplaats aan de Van Slijpestraat al genieten van de nieuwe
speeltoestellen. We kunnen niet wachten totdat ook alle pleinplakkers met allerlei leuke
spelelementen worden toegevoegd. Dat kan na de vorstperiode. Dus nog heel even
geduld.
In de tussentijd starten we met de aanpassingen aan de Jan Petersstraat. In
samenwerking met MIK gaan we de speelplaatsen voor het “jonge kind” een stuk
spannender maken. We doen dat door een stuk vergroening toe te voegen. Tegels
worden opgepakt en bomen en struikjes geplant. Dus geen grote lap stenen, maar meer
diversiteit, waar een peuter en kleuter veel meer geprikkeld wordt in het spel. Hieronder
een aantal sfeerfoto’s zoals het er uit moet gaan zien.

De volgende elementen gaan we toevoegen:
•
•
•
•
•
•
•

boomstammen om op te zitten en spelen
een kleine glijbaan voor de peuters
lagere koprolstangen
gevelgroen
haagjes om lekker achter te verstoppen
boompjes die uiteindelijk voor schaduw zullen gaan zorgen
en bij de BSO een heuse huttenbouwplek

Vandaag wordt gestart met de eerste werkzaamheden. De school en klaslokalen aan de
Jan Petersstraat blijven goed bereikbaar, maar misschien wordt het hier en daar een
beetje passen en meten. Maar we krijgen er iets moois voor terug.
Met het CNME (Centrum voor natuur- en milieueducatie), die het project coördineert en
uitvoert, hebben we afgesproken dat de gebruikers van de speelplaats, ook de
beplanting gaan doen. En dat zijn onze kleuters! De verwachting is dat dit ergens
volgende week gaat plaatsvinden. We stemmen dit goed met de
betreffende ouders af. Het is dan raadzaam de kinderen oude kleren aan
te laten doen, die wat vies mogen worden.
Want het wordt vrolijk en enthousiast graven in de grond! Misschien
komen we ook wel beestjes tegen?

Rapporten
Aanstaande dinsdag krijgen de kinderen het tweede
rapport mee naar huis. Via de clusters krijgt u de
uitnodiging om via Schoudercom in te tekenen voor het
oudergesprek. Best raar misschien om een rapport te
ontvangen, na weer een periode van thuisonderwijs. Toch
menen we genoeg informatie te hebben verzameld, om iets
te kunnen vertellen over de groei en ontwikkeling tijdens de
afgelopen periode.
Om zicht te krijgen op die ontwikkeling van onze leerlingen, nemen we de komende
weken een aantal toetsen af. Deze toetsresultaten hebben we niet in het rapport
verwerkt, maar geven ons als het ware een nieuwe beginsituatie en input voor onze
lessen. Zo kunnen we het onderwijsprogramma de komende tijd passend maken.
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, dat onze leerlingen en jullie kinderen het de
afgelopen periode super goed hebben gedaan. Ook tijdens het thuisonderwijs hebben
we allemaal veel geleerd en soms wel hele andere dingen, dan normaal gesproken op
school. En daar zijn we als meesters en juffen maar wat trots op!
Rookvrije school
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben.
Dit geldt voor alle scholen, dus ook voor de basisscholen. Wij hadden al een rookverbod
ingesteld voor 1 augustus jl. maar willen dit nog explicieter laten zien.
Vandaar dat we komende week onderstaande bordjes en raamstickers op strategische
plekken gaan ophangen. Dan kunnen daar geen misverstanden over bestaan. Ouders,
maar ook leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie op weg naar een “rookvrije
generatie”!

