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Voor	  u	  ligt	  alweer	  Geluksvogel	  nummer	  3.	  Ook	  in	  dit	  nummer	  vindt	  
u	  de	  gebruikelijke	  column	  “even	  voorstellen”	  maar	  tevens	  ook	  een	  
nieuwe	  column	  “De	  Geluksvogel	  door	  de	  bril	  van……”.	  Juf	  Marloes	  
heeft	  door	  de	  bril	  van	  De	  Geluksvogel	  gekeken	  en	  een	  stukje	  
geschreven.	  	  
	  
Bij	  het	  column	  “even	  voorstellen”	  	  komt	  u	  meer	  te	  weten	  over	  
onze	  architect	  Misak.	  Ik	  denk	  dat	  hij	  zelfs	  een	  beetje	  jaloers	  is	  op	  
ons	  nieuwe	  onderwijsconcept.	  	  
	  
En	  verder	  een	  beschrijving	  van	  de	  infoavond	  in	  de	  Hoge	  
Hotelschool.	  Wauw,	  wat	  een	  positieve	  boost	  geeft	  zo’n	  info	  avond.	  
Er	  was	  een	  goede	  opkomst	  van	  allerlei	  mensen	  die	  geïnteresseerd	  
zijn	  in	  de	  nieuwbouw.	  En	  het	  3D	  filmpje	  was	  prachtig	  om	  te	  zien.	  
Architect	  Misak	  nam	  ons	  mee	  in	  de	  virtuele	  wereld.	  Wilt	  u	  het	  
filmpje	  terug	  zien,	  klik	  dan	  op	  het	  linkje	  dat	  bij	  het	  artikel	  staat.	  
	  
Veel	  leesplezier!	  
	  
Annette	  Wijnen	  



   

 

“De	  Geluksvogel	  door	  de	  bril	  van……..	  
een	  leerkracht”	  

	  
Als	  klein	  meisje	  wist	  ik	  het	  al	  zeker;	  “	  later	  word	  ik	  juf”.	  Met	  twee	  ouders	  in	  het	  onderwijs	  zit	  het	  wellicht	  in	  de	  genen,	  maar	  het	  
was	  in	  2000	  mijn	  eigen	  keuze	  om	  de	  opleiding	  tot	  leraar	  basisonderwijs	  aan	  de	  Pabo	  in	  Maastricht	  te	  gaan	  volgen.	  

Ondertussen	  ben	  ik	  alweer	  bijna	  10	  jaar	  werkzaam	  op	  Basisschool	  ‘t	  Spoor	  in	  Maastricht.	  Ik	  had	  niet	  gedacht	  dat	  ik	  al	  die	  tijd	  op	  
dezelfde	  school	  zou	  werken.	  Toen	  ik	  hier	  in	  	  2005	  begon,	  had	  ik	  het	  idee	  om	  na	  een	  paar	  jaar	  naar	  een	  andere	  school	  te	  gaan	  op	  zoek	  
naar	  nieuwe	  uitdagingen.	  
Maar	  dat	  heb	  ik	  nooit	  gedaan,	  simpelweg	  omdat	  ik	  de	  uitdagingen,	  waarvan	  ik	  dacht	  die	  na	  een	  paar	  jaar	  elders	  te	  vinden,	  al	  die	  
jaren	  op	  “het	  Spoor”	  ben	  blijven	  tegenkomen.	  	  We	  zijn	  een	  school	  die	  constant	  bezig	  is	  om	  het	  onderwijs	  aan	  onze	  kinderen	  te	  
verbeteren	  en	  een	  goed	  pedagogisch	  klimaat	  te	  scheppen.	  
Daarbij	  heb	  ik	  ouders	  en	  kinderen	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  leren	  kennen	  en	  een	  band	  met	  hen	  gekregen.	  En	  ik	  werk	  samen	  met	  een	  
fantastisch	  team	  met	  hardwerkende	  mensen	  die	  passie	  hebben	  voor	  het	  onderwijs!	  	  

Om	  terug	  te	  komen	  op	  de	  uitdagingen:	  het	  onderwijsconcept	  “De	  Geluksvogel”	  en	  de	  	  
nieuwbouw	  van	  onze	  school	  zijn	  weer	  fantastische	  en	  waarschijnlijk	  de	  grootste	  uitdagingen	  	  
tot	  nu	  toe.	  
De	  nieuwbouw	  is	  voor	  velen	  “een	  droom	  die	  uit	  komt”.	  Hier	  werd	  10	  jaar	  geleden	  	  
al	  over	  gesproken.	  Eindelijk	  dus	  een	  nieuw	  gebouw	  helemaal	  gericht	  op	  het	  	  
onderwijs	  van	  nu.	  	  

Want	  wat	  is	  er	  in	  onze	  maatschappij	  veel	  veranderd	  en	  daar	  hoort	  onderwijs	  	  
bij	  dat	  de	  kinderen	  voorbereidt	  op	  de	  toekomst	  en	  uitgaat	  van	  hun	  talenten,	  	  
interesses	  en	  mogelijkheden.	  We	  zijn	  nu	  al	  onderdelen	  van	  het	  	  
onderwijsconcept	  aan	  het	  uitvoeren:	  het	  werken	  met	  de	  i-‐pad,	  talentmomenten,	  	  
het	  werken	  op	  eigen	  niveau	  en	  dat	  is	  fantastisch!	  De	  kinderen	  zijn	  gemotiveerd	  en	  	  
enthousiast!	  

Ik	  heb	  zin	  in	  de	  toekomst:	  het	  roer	  om	  wat	  betreft	  het	  onderwijs	  en	  een	  nieuw	  gebouw	  	  
dat	  hierbij	  past!	  Je	  gunt	  ieder	  kind	  om	  zo’n	  Geluksvogel	  te	  zijn!	  En	  ik	  voel	  me	  een	  	  
Geluksvogel	  om	  hier	  deel	  van	  uit	  te	  maken!	  

Marloes	  Reinards	  Vreuls	  
Leerkracht	  basisschool	  ‘t	  Spoor 	  
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Even	  voorstellen……..	  
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Nu	  ben	  ik	  aan	  de	  beurt	  om	  een	  en	  ander	  over	  mezelf	  te	  vertellen	  als	  jullie	  
architect	  van	  IKC	  De	  Geluksvogel.	  Het	  is	  natuurlijk	  interessant	  om	  een	  
beter	  beeld	  te	  krijgen	  van	  wie	  die	  architect	  nou	  eigenlijk	  is.	  	  
Mijn	  naam	  is:	  Misak	  Terzibasiyan,	  geboren	  in	  Finland	  in	  Helsinki.	  Mijn	  
achternaam	  is	  geen	  Finse	  naam	  maar	  een	  Armeense	  naam	  van	  mijn	  vaders	  
kant.	  
Begin	  jaren	  70	  zijn	  wij	  als	  één	  van	  de	  eerste	  expats	  naar	  Nederland	  
gekomen	  vanuit	  Finland.	  Mijn	  vader,	  een	  bekend	  textiel	  ontwerper	  
destijds	  in	  Finland,	  was	  gevraagd	  om	  een	  compleet	  nieuwe	  
ontwerpafdeling	  op	  te	  zetten	  bij	  een	  textielfabrikant	  in	  Helmond.	  	  	  	  
De	  intentie	  was	  dan	  ook	  van	  mijn	  ouders	  om	  na	  twee	  jaar	  verblijf	  in	  
Nederland	  terug	  te	  keren	  naar	  Finland.	  Zoals	  jullie	  wel	  begrepen	  hebben,	  
heeft	  de	  terugkeer	  naar	  Finland	  nooit	  plaatsgevonden	  en	  zijn	  wij	  in	  
Nederland	  gebleven.	  	  	  	  

	  

	  

Door	  middel	  van	  een	  aanbesteding	  heeft	  er	  een	  
architectenselectie	  plaats	  gevonden	  en	  wij,	  UArchitects,	  
zijn	  uiteindelijk	  het	  architectenbureau	  geworden	  die	  dit	  
geweldige	  plan	  vorm	  mogen	  geven.	  Wij	  zijn	  daarvoor	  de	  
opdrachtgever	  MosaLira	  en	  de	  gemeente	  Maastricht	  
dankbaar.	  
Als	  architect	  ben	  ik	  de	  oprichter	  en	  mede-‐eigenaar	  
(directeur)	  	  van	  UArchitects	  samen	  met	  Emile	  van	  Vugt.	  
Voor	  ons	  als	  architecten	  wordt	  dit	  een	  heel	  bijzonder	  
project	  in	  Maastricht,	  eigenlijk	  in	  heel	  Nederland.	  
Een	  zeer	  duurzaam	  en	  groen	  onderwijs	  gebouw	  dat	  
tevens	  ook	  nog	  energieneutraal	  is.	  Dat	  wil	  eigenlijk	  
zeggen	  dat	  er	  geen	  energie	  meer	  verbruikt	  wordt	  zoals	  
dat	  nu	  gebeurt.	  
Maar	  door	  de	  juiste	  isolatie	  materialen	  en	  de	  technische	  
oplossingen	  die	  wij	  hebben	  bedacht	  voor	  dit	  project	  
wordt	  het	  gebouw	  energie	  neutraal.	  Samen	  met	  CNME	  
wordt	  er	  bijvoorbeeld	  een	  prachtig	  dakterras	  en	  een	  
speelplaats	  ingericht.Verder	  komen	  er	  open	  
instructielokalen	  waardoor	  ik	  vind	  dat	  dit	  een	  heel	  
bijzonder	  Integraal	  Kindcentrum	  wordt	  “De	  Geluksvogel”.	  	  

Als	  ik	  terug	  denk	  aan	  mijn	  jeugd……..	  
Dan	  moet	  ik	  aan	  mijzelf	  denken	  toen	  ik	  nog	  op	  de	  
basisschool	  zat.	  Ik	  kan	  me	  nog	  herinneren	  dat	  ik	  vaak	  zat	  
te	  dagdromen	  in	  de	  klas.	  Niet	  dat	  het	  me	  verveelde	  maar	  
ik	  vond	  het	  onderwijs	  niet	  spannend,	  uitdagend	  en	  
prikkelend	  genoeg.	  Het	  opdreunen	  en	  van	  buiten	  leren	  
van	  feiten	  vond	  ik	  destijds	  ook	  niet	  echt	  een	  stimulatie.	  	  
De	  onderwijsvorm	  die	  jullie	  al	  gedeeltelijk	  beoefenen	  in	  
de	  basisschool	  spreekt	  mij	  erg	  aan	  en	  zou	  voor	  mij	  ook	  
ertoe	  hebben	  geleid	  dat	  ik	  minder	  zou	  dagdromen	  en	  
wat	  actiever	  betrokken	  zou	  zijn	  bij	  de	  diverse	  lessen.	  	  
	  

 
	  

Het	  nieuwe	  IKC	  De	  Geluksvogel	  wordt	  een	  school	  waarin	  er	  
genoeg	  mogelijkheden	  zijn	  om	  kinderen	  onderzoekend	  te	  laten	  
bezig	  zijn,	  uitdagend	  onderwijs	  te	  bieden	  en	  te	  motiveren	  dat	  
onderwijs	  leuk	  is.	  Verder	  hoeft	  dit	  onderwijs	  niet	  plaats-‐	  en	  
tijdgebonden	  te	  zijn.	  	  	  
Annette	  Wijnen	  en	  het	  enthousiaste	  team	  van	  leerkrachten	  geeft	  
deze	  nieuwe	  manier	  van	  onderwijs	  op	  een	  mooie	  wijze	  vorm	  in	  de	  
lesprogramma’s.	  	  	  
Wij	  denken	  met	  ons	  ontwerp	  ook	  in	  dit	  nieuwe	  
onderwijsprogramma	  een	  belangrijke	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren.	  
Het	  is	  namelijk	  belangrijk	  om	  vanuit	  een	  visie	  en	  gebouw	  te	  
ontwerpen.	  

Wat	  we	  jullie	  willen	  meegeven	  voor	  de	  toekomst	  is	  dat	  jullie	  
samen;	  ouders,	  leerlingen,	  teamleden,	  kindpartners,	  wijk	  
Nazareth	  en	  de	  wijk	  Limmel,	  dit	  prachtig	  onderwijsconcept	  vorm	  
te	  geven	  en	  te	  evolueren	  in	  het	  nieuwe	  integrale	  kindcentrum	  De	  
Geluksvogel.	  Als	  de	  twee	  wijken	  Nazareth	  en	  Limmel	  elkaar	  hier	  
ontmoeten,	  elkaar	  ondersteunen	  en	  helpen	  dan	  heeft	  dit	  IKC	  De	  
Geluksvogel	  ook	  een	  zeer	  belangrijke	  sociale	  meerwaarde	  voor	  de	  
lange	  termijn.	  
Laten	  wij	  met	  zijn	  allen	  deze	  gedachte	  vasthouden	  en	  als	  team	  
deze	  droom	  trachten	  te	  realiseren	  en	  in	  stand	  te	  houden.	  	  
Wij	  willen	  nogmaals	  MosaLira	  en	  de	  gemeente	  Maastricht,	  
hartelijk	  danken	  dat	  wij	  de	  mogelijkheid	  hebben	  gekregen	  om	  dit	  
fantastisch,	  uitdagend	  en	  mooi	  project	  hebben	  mogen	  ontwerpen	  
en	  wij	  kijken	  uit	  naar	  de	  realisatie	  van	  dit	  project	  met	  de	  start	  in	  
juni/juli	  2015!	  

 

 

 



   

 

“Milieu	  staat	  op	  de	  
voorgrond”	  

 

 

Info	  avond	  nieuwbouw	  
“Meer	  ruimte	  voor	  de	  kinderen	  en	  voor	  de	  natuur!”	  

Op	  donderdag	  12	  maart	  2015	  was	  de	  informatieavond	  over	  de	  
nieuwbouw	  van	  ons	  Integraal	  Kindcentrum	  Limmel/Nazareth.	  	  

Na	  een	  welkom	  van	  directeur	  Annette	  Wijnen	  die	  alle	  kindpartners	  
voorstelde,	  presenteerde	  onze	  architect	  Misak,	  van	  UArchitects,	  het	  3D	  
filmpje	  van	  het	  ontwerp	  van	  het	  nieuwe	  gebouw.	  Dit	  filmpje	  kunt	  bekijken	  
via	  onderstaande	  link.	  

Vanuit	  de	  Gemeente	  
Maastricht	  gaf	  Anouk	  Crapts	  
een	  toelichting	  op	  de	  
planning	  van	  de	  bouw	  en	  
werkzaamheden	  als;	  aanleg	  
achterpad,	  sloop	  garages,	  
groenvoorzieningen,	  nieuwe	  
doorsteek	  naar	  
landgoederenzone	  enz.	  	  
Ook	  vertelden	  de	  
verschillende	  werkgroepen	  
over	  hun	  vorderingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  ontwerpen	  van	  het	  
buitengebied	  (speelplaats)	  en	  het	  interieur	  van	  de	  school.	  	  

Buurtbewoners	  en	  ouders	  konden	  vragen	  stellen	  aan	  de	  diverse	  
kindpartners	  en	  werkgroepen.	  	  

Mocht	  u	  willen	  deelnemen	  en	  meedenken	  in	  één	  van	  
onze	  werkgroepen	  voor	  de	  nieuwbouw,	  neemt	  u	  dan	  
contact	  op	  met	  Anouk	  Willems	  
(a.willems@mosalira.nl).	  

Link	  3D	  filmpje:	  
https://vimeo.com/122740649	  

	  

	  

	  

	  

 



 

 

 

lorem ipsum dolor issue, date 

De	  Geluksvogel	  &	  	  
(sociale)	  media	  	  

Heeft	  u	  al	  eens	  op	  onze	  website	  gekeken?	  
Weet	  u	  basisschool	  ‘t	  Spoor	  en	  De	  Geluksvogel	  te	  vinden	  
op	  facebook	  en	  twitter?	  
	  
Allemaal	  filmpjes,	  artikels,	  columns	  en	  andere	  
interessante	  zaken	  zijn	  terug	  te	  vinden	  via	  www.tspoor-‐
bs.nl.	  
Om	  alvast	  een	  indruk	  te	  geven,	  een	  opsomming	  (inclusief	  
linkjes)	  naar	  deze	  media.	  
	  
	  
	  

• Filmpje	  MosaLira	  tv	  "Bouw	  nieuw	  kindcentrum	  Nazareth/Limmel".	  
https://llnmosalira-‐public.sharepoint.com/	  
	  

• Basisschool	  't	  Spoor	  verzorgt	  een	  presentatie	  op	  onderwijsevent	  
van	  ivizi:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=gxhaNRlx4iM
&list=UULJN3Zxwm3ZbvJbbHtke4Rw	  
	  

• Brochure	  over	  ICT	  en	  bs.	  't	  Spoor	  website	  
ivizi:	  	  http://ivizi.nl/onderwijs/spoor	  
	  

• Filmpje	  van	  MosaLira	  tv	  -‐	  opening	  De	  Geluksvogel	  
https://llnmosalira-‐public.sharepoint.com/mijn-‐school	  
	  

• Basisschool	  't	  Spoor	  bij	  buurtteevee.	  
Filmpje	  nummer	  1:	  http://youtu.be/wgA0lqAib9k	  
Filmpje	  nummer	  2:	  
http://www.youtube.com/watch?v=X1w641seNFE&feature=
share&list=UUNFNR7zJIl6pUdp-‐BNxMCow	  
Filmpje	  nummer	  3:	  
http://www.youtube.com/watch?v=EPjaXYTUGNM&feature=
share&list=UUNFNR7zJIl6pUdp-‐BNxMCow&index=2	  
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• Basisschool	  't	  Spoor	  in	  Dagblad	  de	  Limburger.	   Artikel	  Dagblad	  de	  
Limburger	  dinsdag	  4	  februari	  2014.pdf	  	  
	  

• Basisschool	  't	  Spoor	  bij	  TV	  
Limburg.	  	  http://www.tvl.nl/nl/programmas/limburg-‐
vandaag/uitzendingen/eerste-‐ipad-‐school-‐in-‐limburg-‐van-‐
start/#.UvNoGz15PE0	  	  
	  

• Ook	  op	  de	  lokale	  website	  www.limmel.maestricht.nl	  een	  mooi	  
verslag	  van	  de	  opening	  inclusief	  een	  fotoreportage.	  
http://limmel.maestricht.nl/2014/02/officiele-‐start-‐de-‐
geluksvogel/#more-‐12958	  
	  

• Een	  nieuw	  column	  van	  Maastricht	  Actueel.	  
http://maastricht.gezien.nl/nieuws/kinderen-‐van-‐bs-‐t-‐spoor-‐
vanaf-‐vandaag-‐officieel-‐geluksvogels.html	  
	  

• Basisschool	  't	  Spoor	  bij	  TV	  Maastricht.	  
http://vimeo.com/channels/55285	  
	  

• Mooi	  artikel	  over	  o.a.	  Basisschool	  't	  Spoor!	  
http://maastricht.gezien.nl/nieuws/column-‐limmelse-‐t-‐spoor-‐
een-‐oase-‐van-‐rust.html	  met	  dank	  aan	  Laurens	  Bouvrie	  van	  
Maastricht	  Actueel.	  
	  

• Artikel	  Onderwijs	  voor	  een	  nieuwe	  tijd	  
(O4NT)	  	  http://www.nutech.nl/mobiel/3555472/ipad-‐scholen-‐
openen-‐deuren.html	  
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Oproep	  	   In	  de	  wijken	  Limmel	  en	  Nazareth	  wordt	  hard	  gewerkt	  aan	  een	  
herstructurering,	  een	  ‘eenwording’,	  van	  de	  beide	  wijken.	  
Er	  is	  al	  heel	  wat	  werk	  verzet	  en	  de	  laatste	  jaren	  is	  er	  al	  veel	  gerealiseerd.	  
Denk	  hierbij	  o.a.	  aan	  het	  ondergronds	  brengen	  van	  de	  
hoogspanningskabels,	  het	  verwijderen	  van	  de	  hoogspanningsmasten	  op	  
het	  Hoolhoesterrein	  en	  aan	  de	  ondertunneling	  van	  de	  spoorwegovergang	  
tussen	  Limmel	  en	  Nazareth.	  
	  

Ook	  aan	  plannen	  ontbreekt	  het	  zeker	  niet	  en	  de	  meeste	  
doelstellingen	  zijn	  al	  ver	  gevorderd.	  Basisschool	  ’t	  Spoor	  werkt,	  
samen	  met	  andere	  organisaties,	  aan	  de	  voorbereiding	  van	  de	  
nieuwbouw	  van	  het	  Integraal	  Kindcentrum	  op	  de	  Hoolhoeslocatie,	  
waarvan	  de	  opening	  is	  gepland	  in	  september	  2016.	  
	  
Voor	  de	  toekomst	  betekent	  dit	  dus	  dat	  de	  oude	  basisscholen	  in	  
Limmel	  en	  Nazareth	  verdwijnen	  en	  plaatsmaken	  voor-‐	  ergo	  
samensmelten	  tot	  één	  nieuwe	  school.	  
In	  de	  werkgroep	  Communicatie	  van	  de	  nieuwbouw	  is	  het	  idee	  
ontstaan	  om	  ‘iets’	  te	  gaan	  organiseren	  omtrent	  de	  historie	  van	  de	  
twee	  wijken	  en	  de	  huidige	  basisscholen.	  

	  
Hierbij	  valt	  te	  denken	  aan	  een	  expositie/tentoonstelling	  van	  (oude)	  foto’s	  
met	  verhalen,	  wetenswaardigheden,	  herinneringen	  en	  krantenartikelen	  
van	  en	  voor	  (oud)leerlingen,	  (oud)leerkrachten,	  ouders,	  kindpartners,	  
buurtbewoners	  en	  andere	  geïnteresseerden.	  
Ook	  andere	  ideeën	  en	  suggesties	  zijn	  meer	  dan	  welkom.	  	  
	  
Om	  het	  project	  en	  het	  idee	  te	  laten	  slagen	  is	  uw	  hulp	  onmisbaar.	  Daarom	  
roepen	  wij	  eenieder	  op	  om	  per	  mail	  te	  reageren	  en	  zijn/haar	  bijdrage(n)	  
te	  sturen	  naar:	  wimgorren@home.nl	  
Kijk	  ook	  eens	  op	  de	  website	  van	  Wim	  Gorren	  
www.wigosite.nl/Maastricht%20Limmel/Maastricht%20Limmel.htm	  
	  
Namens	  de	  werkgroep	  Communicatie	  bij	  voorbaat	  hartelijk	  dank	  voor	  uw	  
reacties	  en/of	  uw	  bijdragen.	  

	  
Heeft	  u	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  “Geluksvogel”	  ook	  
interesse	  om	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  te	  worden,	  
stuur	  dan	  nu	  een	  mailtje	  naar	  
a.willems@mosalira.nl 

U	  ontvangt	  dan	  automatisch	  de	  volgende	  
“Geluksvogel”	  in	  uw	  postvak. 
	  

“Onderwijs	  is	  de	  
verbinding	  tussen	  
Nazareth	  &	  Limmel	  
en	  tussen	  jong	  &	  

oud.”	  


