Nieuwsbrief Talententuin Maastricht - week 12
Maastricht

Werkzaamheden Mariënwaard - Meerssenerweg
Wellicht heeft u al het waarschuwingsbord zien staan. Vanaf 28 maart zijn er
werkzaamheden aan de weg tussen de rotonde in Rothem en het verkeerslicht bij de
toegang tot het terrein La Grande Suisse en de Talententuin. Maar ook vanaf de
woonwijk Nazareth tot aan het Suissepad zal er gewerkt worden. Er wordt gewerkt aan
het project "snelfietsroute Maastricht Meerssen". BESIX INFRA Nederland voert de
werkzaamheden uit.
Wat gaat er gebeuren?
•
•
•

het opbreken, verbreden en vernieuwen van de bestaande fietspaden
het verwijderen van de bestaande busbaan / halteplaats op de Mariënwaard
het vernieuwen van het asfalt

Dit kan dus voor enige overlast zorgen!
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zullen de rijbanen zoveel mogelijk in
beide richtingen bereikbaar blijven. Tevens zullen er dagelijks verkeersregelaars
aanwezig zijn im de werkzaamheden te begeleiden en toe te zien op een veilig
verkeerssituatie.

Tevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar houden we een tevredenheidsonderzoek voor onze school. Binnenkort
ontvangt u per e-mail de uitnodiging om hieraan deel te nemen. Door het invullen van
deze online vragenlijst helpt u ons bij het in beeld brengen hoe het op school gaat. Wat
vindt u van het contact met school bijvoorbeeld, hoe ervaart u het onderwijs dat wij
geven en wat vindt u van de sfeer op school. We horen graag wat uw mening is, over
dingen die goed gaan en zaken die beter kunnen.
Naast ouders en verzorgers ontvangen in dezelfde week ook alle medewerkers en de
leerlingen van groep 6, 7 en 8 een uitnodiging om deel te nemen aan het
tevredenheidsonderzoek.

U ontvangt de mail van B&T via het mailadres noreply@vbent.org op 28 maart
aanstaande. De leerlingen vullen de vragenlijst in de klas in. We stellen het erg op prijs
als u de moeite en tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Alvast heel erg bedankt voor
uw medewerking!

Contactpersoon
Op onze school is Ray Steijvers (leerkracht groep 6/7)
contactpersoon. Wat doet de contactpersoon?
De contactpersoon is er voor alle collega’s, kinderen en
ouders van onze school. Hij is het aanspreekpunt
(vertrouwelijk) met betrekking tot klachten over allerlei
situaties rondom de school. Voorbeelden hiervan kunnen
zijn; het pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen,
toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten,
intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts.
Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de
procedure in werking. De contactpersoon controleert en
bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt
behandeld. De contactpersoon is er voor collega’s, kinderen
en ouders.
Mocht u vragen hebben, laat deze gerust
weten. R.steyvers@mosalira.nl

Bezoek aan werkplek
De groep van juffrouw Lisa, Elly en Juffrouw Bianca /Maureen hebben een bezoek
gebracht aan de werkzaamheden op het terrein achter de school. Op dit terrein
behorende bij de landgoederen zone wordt een fietspad aangelegd. Daarvoor was het
ook nodig om een brug over het water te plaatsen. De aannemer had leerlingen van
school uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

KIES coaching
Informatie over de KIES

Coaching
Het programma van KIES biedt korte groepsgerichte begeleiding aan kinderen van 7-12
jaar die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders.

Door KIES-coaching:
·
·
·
·

verbetert het gevoel van welzijn van het kind
gaat het kind de scheiding beter begrijpen
verbetert de communicatie met ouders
weten ouders en kinderen beter wat te doen als er problemen zijn

In de KIES-coaching doorlopen kinderen en jongeren het proces van de scheiding: hoe
was het eerst, heb je daar nog herinneringen aan – hoe is het nu, wat maak je mee, wat is
moeilijk en fijn voor je – hoe zie je de toekomst, wat heb jij nog nodig? Ze leren hun eigen
situatie door middel van werkvormen, handreikingen en tips beter te begrijpen en meer
grip te krijgen op hun gevoelens en gedrag en de best haalbare keuzes te maken. De
kinderen en jongeren leren (nog) beter te communiceren met hun ouders en met de
loyaliteit naar hun ouders om te gaan.
Meer informatie & aanmelden
Op deze pagina vind je meer informatie over KIES Coaching en kunnen ouders hun kind
ook direct aanmelden:
www.cjg043.nl/aanmelden-kies

Theorie fietsexamen
Op 31 maart a.s. zal het theorie fietsexamen afgenomen worden.
We wensen alle groep 8 leerlingen alvast veel succes toe bij dit examen.
Later dit schooljaar zal het praktijkexamen plaats vinden.

