Maastricht, d.d. 24-03-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers en overige betrokkenen van en bij BS Scharn
diverse (school)info

Dag ouders/verzorgers,
Hierbij weer een aantal leuke weetjes van en over onze school c.q. kindcentrum Scharn.
Allereerst willen wij alle ouders/verzorgers bedanken voor het meedenken en meeleven in de
moeilijke periode van Corona en het aantal personeelswisselingen dat de school heeft
moeten doorvoeren.
De komende weken en maanden vinden tal van activiteiten plaats en wij zullen als school en
kindcentrum steeds bezien in hoeverre we u bij deze festiviteiten/ activiteiten kunnen
betrekken.
Wij als school blijven voorts iedereen vragen zich aan de landelijke maatregelen COVID-19
te houden. Deze zijn bij u en de kinderen zeer bekend intussen. Corona is namelijk nog
steeds onder ons en er zijn nog steeds zieke medewerkers als kinderen te melden.
Voorzichtigheid blijft aldus geboden!
Wellicht heeft u gezien dat het aangepaste logo nu ook duidelijk zichtbaar is bij de school en
in de (klooster)straat. Wij zijn blij met deze frisse/ moderne uitstraling.

Op onderstaande foto is het tekenmoment te zien van de a.s. ver/nieuwbouw met het
bestuur van MosaLira, in de persoon van Jean-Pierre Giessen en de architect van
Architectenzaak, Mark Feron. In de volgende, de 3e, bouwbrief wordt u verder geïnformeerd
over de stand van zaken.

Op woensdag 15 maart j.l. werd het jongens voetbalteam 3e bij de Maastrichtse
kampioenschappen (foto). Van harte proficiat jongens!

Over voetbal gesproken.......op 30 maart a.s. organiseert VV Scharn een zogenaamde
Meidenmiddag van 1400-1600 uur. Deze middag staat in het teken van kennismaking voor
meisjes met de voetbalsport. Aanmelden kan via: meiden@scharn.nl, met vermelding van
naam en leeftijd. Het adres is: Bemelerweg 92 te Maastricht en verdere info via de website:
www.scharn.nl.
Op 17 maart j.l. is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. De volgende onderwerpen zijn
besproken:
• Gedrag van de leerlingen in gangen, lokalen en leerpleinen en ook op de
speelpleinen
• Materialen(gebruik) door de leerlingen
• Duurzaamheid en eco
• Ver/nieuwbouw van de school
• (Verkeers)veiligheid rondom de school

Limburgse schaakkampioenschappen
Wat een mooi nieuws. Onze schaakteams zijn bij de Limburgse kampioenschappen
respectievelijk 1e en 2e in hun leeftijdscategorie geworden. Van harte proficiat! En veel
succes alvast bij de Nederlandse kampioenschappen.

Voorstellen juf Karen Rol.
Hoi allemaal,
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Karen Rol en ik kom vanaf
vandaag het team versterken, vooral op gebied van NT2
(Nederlandse taal voor anderstaligen).
Ik ben in 2001 afgestudeerd aan de Pabo en mijn werkloopbaan is in
datzelfde jaar begonnen op Malberg. Hier heb ik tot 2015 bijna alle
groepen wel gedraaid. Vervolgens heb ik op basisschool Manjefiek 2
jaar lang de eerste taalklassen gedaan. Toen deze werden
opgeheven heb ik de NT2 begeleiding opgepakt op diverse scholen in West.
Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland en ben op mijn 12de verhuisd naar Lanaken en vanaf
mijn 24ste woon ik in Maastricht. Zelf ben ik nu 44 en ik ben een alleenstaande moeder met
een dochter van 14 jaar. Zij zit nu in 3 VWO op het Bernard Lievegoed College. Ik heb 2
hondjes en 3 katten en komende zaterdag komt hier nog een 4de kitten bij!
Ik heb er zin in om hier aan de slag te gaan.

Voorstelling Ronja
De groepen 3 en 4 mochten op maandag 14 maart 2022 in school genieten van een mooie
voorstelling, ‘Ronja’.

Dode hoek project bovenbouw verkeer
Verkeer is een belangrijk vak-vormingsgebied binnen onze school. Kinderen worden
dagelijks geconfronteerd met moeilijke situaties in het verkeer. Vandaar dat we -ook- elk jaar
het zogenaamde ‘dode hoek project’ uitvoeren met leerlingen uit de bovenbouw.

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool en Kindcentrum Scharn

