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Nieuwsflitsen   

Interessante infor-

matie: 

 Nieuwsflitsen is 

een gezamenlij-

ke uitgave van 

de Kindcentrum-

partners van het 

wijkcombinatie  

gebouw             

La Bellettsa 

 Partners zijn: 

Stichting Trajekt                  

Peuterspeelzaal 

Ut Nèske           

Montessori-

basisschool       

De Poort          

 Nieuwsflitsen 

verschijnt      

wekelijks 

 

    Montessoribasisschool De Poort 23 maart 2016 

Jaargang 14 

Nummer 25 

Week 12 

In dit nummer: 

1.  Nick Kuipers in groep 6/7 

 

Nick Kuipers van MVV kwam op 

dinsdag 15 maart in de klas. 

Hij gaf groep 6/7 les over gezond 

leven. 

 

Hij vertelde over hoe goed water 

drinken  en bewegen is. 

Nick gaf groep 6/7 een leuke les en 

een gymles. 

 

We deden  goed mee met voetbal, 

trefbal, oefeningen en tikkertje. 

Het was super leuk!  

 

groetjes van Rick en Sascha uit 

groep 6. 

 

 

Op dinsdag 15 maart is  oud-

leerling en speler van MVV Nick 

Kuipers op bezoek geweest in 

groep 6/7. 

 

Hij heeft verteld aan de kinderen 

hoe belangrijk het is gezond te 

eten, veel te sporten en vooral wa-

ter te drinken. 

 

Uiteraard werden er handtekenin-

gen uitgedeeld en is er een partijtje 

gevoetbald. 

 

Op vrijdag 8 april is de hele klas 

uitgenodigd om de wedstrijd MVV-

VVV Venlo live bij te wonen in het 

Geusselt stadion. 

 

 

Nick, bedankt en MVV: succes! 
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 Alle kinderen vanaf vrijdag 25 maart t/m vrijdag 1 april  vrij hebben? 

 

 Groep 4/5 vrijdag 15 april een bezoek brengt aan de zorg-boerderij Maas-

veld en we nog ouders nodig hebben die ons om 8.45uur kunnen brengen 

en om 11.00uur kunnen komen ophalen? 

4. Beste ouders van groep 7 

Binnenkort staat het verkeersexamen op het programma.  

 

Dit examen bestaat uit twee delen: 

A: Het theoretische gedeelte (Dit examen 

is op donderdag 7 april) 

B: Het praktische gedeelte (Dit examen 

staat gepland op woensdag 11 mei) 

 

Voor het theoretische gedeelte zijn we hard aan het oefenen in de klas. Wilt u 

thuis ook met u kind oefenen dan kan dat op http://examen.vvn.nl/  

Om het praktische gedeelte af te kunnen leggen, moeten de kinderen een route 

afleggen op de fiets. Deze fiets moet in orde zijn. Om dit zeker te weten gaan we 

woensdag 13 april de fietsen controleren. Alle kinderen moeten dan een fiets bij 

zich hebben. In de bijlage bij deze brief staat op welke onderdelen wij controle-

ren. 

 

Op vrijdag 15 april gaan we met de kinderen de route lopen, zodat ze deze daar-

na samen met u kunnen oefenen. Uiteraard krijgen de kinderen de route ook 

mee op papier. 

Het praktisch verkeersexamen kan alleen plaatsvinden wanneer we voldoende 

ouders hebben om op verschillende plekken langs de route de kinderen te obser-

veren in het verkeer.  

Wanneer u ons wil helpen op woensdag 11 mei van 8.30 – 10.30 uur dan zou 

dat zeer fijn zijn. U kunt u hiervoor aanmelden bij juf Janneke (janneke@kom-

leren.nl)  

Zijn er nog vragen dan stel ze gerust, 

 

Met vriendelijke groet, 

Eva Tervooren en Janneke Schreurs 

Vorige week dinsdag 

hebben de ouders 

van groep 4/5 een 

presentatie gekregen 

van de disciplines  

(dans – toneel – 

beeldende kunst – 

muziek)  

van Toon je Talent waar 

de kinderen hebben la-

ten zien waar ze de afge-

lopen periode mee bezig 

zijn geweest.   

Ouders mochten zelfs actief meedoen. Het was een gezellige ochtend.  

Ouders jullie mogen trots zijn op jullie kanjers! 

2. Open les van Toon je Talent 

3. Weet je dat…? 

http://examen.vvn.nl/
mailto:janneke@kom-leren.nl
mailto:janneke@kom-leren.nl
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De kleuters zijn naar het Teddy Bear Hospital geweest. 

 

Onze kleuters hebben op dinsdag 15 maart geno-

ten van het Teddy Bear Hospital. 

Samen met de artsen hebben ze de zieke knuffels 

onderzocht.  

 

Er werden röntgenfoto’s gemaakt , pleisters ge-

plakt en medicijnen gegeven.  

 

 

Dit jaar was er voor het eerst ook een gipskamer. 

Opvallend dat veel knuffels dit jaar gebroken ar-

men en benen hadden!  

Van deze knuffels werd eerst een röntgenfoto ge-

maakt.  

 

Bij botbreuken werd er direct een gipsverband 

aangelegd.  

 

De kleuters hebben de dokters supers meegehol-

pen bij alle behandelingen.  

 

 

 

Op een van de foto’s zitten de kinderen aandach-

tig te luisteren naar een verhaal.  

 

We kregen ook iets lekkers te eten en te drinken. 

 

 

De kinderen hebben ervan 

genoten. 

Kortom een zeer geslaagd 

bezoek aan het AZM. 

 

 

 

Graag willen we ook de 

ouders bedanken die ons 

hebben geholpen tijdens 

de wandeling.   

5. Teddy Bear Hospital  
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Midden in de wijk is 

een nieuw wijkcom-

binatiegebouw verre-

zen, waarin ook onze 

school is gehuisvest. 

Dit wijkcombinatie-

gebouw heet La Bel-

lettsa. 

In dit wijkcombina-

tiegebouw werken we 

als gecertificeerd ke-

tenpartner samen 

met peuterspeelzaal 

’t Néske, welzijnsin-

stelling Trajekt. 

 

 

Onze school ligt in de 

stad Maastricht in het 

zuiden van Limburg. 

De wijk waar u onze 

school kunt vinden 

is  Het Heugemer-

veld. Een wijk, die 

mooi ingebed ligt 

tussen de Kennedy-

brug, de spoorlijn 

naar het Centraal 

Station en de nieuw-

bouwwijk Céramique. 

Een typische naoor-

logse wijk, met een 

groen karakter: een 

echte tuinwijk. 
 

 

 

Kardinaal van 

Rossumplein 99 

6221 SZ Maastricht 

Telefoon: (043) 3214917 

E-mail:  

directie.poort@kom-

leren.nl  

Montessoribasisschool 

De Poort 

“Waar je als mens centraal 

staat!” 

Naast de ontwikkeling van kennis, staat het 
persoonlijke welbevinden van kinderen in 

onze school centraal. 
Als je niet lekker in je vel zit en je je niet ge-

lukkig voelt, kun je ook niet presteren. 
Daarom geven we het kind de aandacht dat 
het verdient, zien we het kind zoals het is, ge-

ven we het vertrouwen dat het kind nodig 
heeft om te presteren en spreken we onze 

verwachtingen uit. 

 

Bezoek ons op het web! 

www.mbsdepoort.nl 

 

           Wijkcombinatiegebouw La Bellettsa 

Telefoonnummers: 

MBS De Poort 
043-321 49 17 
 
PSZ ‘t Nèske 
043-321 88 23 
 
Stichting Trajekt 

043-329 99 63 

 

http://neske.buurtplein.nl/
http://www.trajekt.nl/

