19 december 2019
Het onderwijs in Maastricht, Meerssen en Valkenburg is volop in beweging. Via deze
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij wensen u veel
leesplezier!

De beste wensen van onze scholen in Maastricht, Meerssen en Valkenburg
December is bij uitstek een tijd van bezinning. Terugkijken op het voorbije jaar en de jaren daarvoor.
Vooruitkijken naar wat komen gaat, plannen maken voor de toekomst. Tijd van feest, gezelligheid en
samenzijn, ook op onze scholen.
Als ouder kijk je terug op hoe je kinderen weer gegroeid zijn het afgelopen jaar. Je geeft hen warmte,
veiligheid en geborgenheid om op te groeien. Kinderen leren iedere dag weer iets nieuws. En elke
dag geef je hen handvatten om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene, om zichzelf te
ontdekken en talenten te verkennen. Zo kijk je als ouder, maar ook onze mentoren en docenten
maken de balans op. Hoe gaat het met mijn klas, wat hebben ze al geleerd dit jaar? Zijn de
brugklassers goed gewend aan hun nieuwe school? Waar hebben ze nog hulp bij nodig en hoe kan ik
hen helpen groeien in al hun talenten? En hoe kan ik die leerling helpen waar het niet zo goed mee
gaat?
Kinderen worden zo snel groot. Van eerste stapjes, leren lezen en dan naar de middelbare school.
Kinderen ontwikkelen zich in een razend tempo. Het ene moment liggen ze in de wieg en het andere
moment roepen ze ‘Dag mam! Dag pap! Ik ga lekker naar school!’ En soms roepen ze niets omdat ze
een keertje boos zijn. Zo gaat dat met pubers.
Als school werk je samen met
ouders en verzorgers om
kinderen te bieden wat ze nodig
hebben in het leven om op te
groeien. Eigenlijk stelt modern
en goed onderwijs aan ieder
kind de vraag: ‘Wat heb jij nodig
om je goed te kunnen
ontwikkelen, om te kunnen
leren en groeien in je kennis en
vaardigheden? Maar ook: wat
heb je nodig om goed te leren
samenwerken, om succesvol
deel te nemen aan de huidige
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maatschappij en je eigen plek te vinden als volwassene?’
In 2020 bouwen we graag verder aan deze mooie ontwikkelingen. Wij kijken uit naar een prachtig,
nieuw jaar waarin we weer lekker aan de slag kunnen met onze leerlingen en medewerkers. We
wensen jullie allemaal een mooie jaarafsluiting met familie en vrienden.
Namens alle scholen in Maastricht, Meerssen en Valkenburg.
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Vragen?
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u hierover vragen of wilt u meer
informatie, neem dan gerust contact op met de locatiedirecteur.

