Nieuwsbrief Talententuin Maastricht - week 8
Maastricht

25 jarig jubileum
Op maandag 14 februari had Juffrouw Diana van
groep E feest. Zij was op die dag precies 25 jaar in het
onderwijs werkzaam.
Op dinsdag 15 februari hebben we daar op bescheiden
wijze aandacht aan besteed.
De mooie bos bloemen met een cadeau en de lekkere
vlaai waren zeker op zijn plaats.
Diana van harte proficiat en nog vele mooie jaren in de
klas toegewenst !

Carnavalsles
De Tempeleers verzorgen elk jaar carnavalslessen
op de basisscholen in Maastricht. Zo ook bij de
Talententuin Maastricht. Als voorbereiding op het
feest kwam een Tempeleer naar school en heeft hij
vanalles verteld over de gescheidenins van het
carnavalsfeest. Maar hij had ook het masker van de
"Grote Onbekende" meegenomen. Dit is het masker
dat de nieuwe stadsprins draagt vlak voordat hij
uitgeroepen wordt.
De leerlingen uit de groepen B-C-D-I en J hebben
met veel interesse naar het verhaal geluisterd.
Omdat we als school mee gedaan hebben aan de
tentoonstelling in de hal van het UMMC+ heeft de
Tempeleer een oorkonde voor deelname aan school
gegeven!

Sjoaldenske
Binnen Mosalira waren alle scholen opgeroepen om mee te doen aan een "sjoaldenske".
Daar had onze gymmeester Stefan wel oren naar.!
Tijdens de gymlessen is er ijverig geoefend en uiteindelijk heeft meester Stefan er een
filmpje van gemaakt.
Dit filmpje is opgestuurd naar een jury met de volgende mededeling:
'nen Oprechte salut,
De Kinder vaan de Talententuin höbbe de ganse week geoefend um uuch 'ne magnefieke
dans te toene.
Veer es sjaol kinne neet aanders zeige tege de kinder; " 'ne groete chapeau!". Hopelijk
geer auch!
Compleminte,
Gisteren is bekend gemaakt dat Talententuin Maastricht de prijs voor het mooiste
sjoaldenske gewonnen heeft. Als cadeau kregen we "un optreije vaan de Köp"
aangeboden.
Vanochtend om 10.30 uur was het zover en werden we allemaal getrakteerd door het
optreden van "de Köp".
Met hun vrolijkheid en muziek brachten zij meteen de sfeer op school er goed in en kon
het carnavalsfeest losbarsten.

Rijroute
We hebben het allemaal druk. Ook u als ouder heeft het druk. Dat snappen we allemaal
erg goed!
De laatste tijd zien we dat er ouders zijn die de drukte bij het uitgaan van de school zo
snel mogelijk achter zich willen laten en daarbij regelmatig de kortste weg kiezen. Dat is
dan tussen de geplaatste pilonnen door.
Toch willen we u vragen om de aangegeven route te blijven volgen. Ook uit respect voor
de mensen die het crematorium bezoeken.
We kunnen ons voorstellen dat u denkt: hoe was die route ook al weer?
Daarom nog een keertje de tekening van de route. Alvast dank voor uw medewerking!

Tot slot: We blijven bij de gemeente aan de bel trekken voor het herstellen van alle
vreselijke kuilen in de weg. Ook wij hebben er last van en zien en voelen dat de kuilen
groter worden. Het is te hopen dat wanneer alle werkzaamheden achter op het terrein
klaar zijn ( en er dus geen vrachtwagens meer overheen rijden) ook de rijlus opnieuw
verhard wordt.

Vakantie

De volgende week is het carnavalsvakantie.
Op maandag 7 maart gaan de schooldeuren
weer open!
Het team van de Talententuin Maastricht
wenst iedereen een fijne Carnaval toe!

