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Als	  projectleider	  van	  ons	  nieuw	  onderwijsconcept	  en	  maker	  van	  
deze	  nieuwsbrief	  mag	  ik	  deze	  maand	  de	  inleiding	  verzorgen.	  
Deze	  nieuwsbrief	  staat	  onder	  andere	  in	  het	  teken	  van	  
duurzaamheid.	  Het	  woord	  duurzaamheid	  roept	  bij	  mij	  de	  volgende	  
gedachten	  op:	  “het	  scheiden	  van	  afval,	  het	  licht	  niet	  onnodig	  laten	  
branden,	  	  televisie	  uit	  zetten	  en	  niet	  op	  stand-‐by	  stand,	  minder	  
papier	  verbruiken,	  zonnepanelen	  en	  windmolens”.	  	  
	  
Toch	  heb	  ik	  het	  woord	  “duurzaamheid”	  eens	  opgezocht,	  want	  een	  
juf	  weet	  immers	  ook	  niet	  alles.	  De	  volgende	  definities	  kwam	  ik	  
tegen	  “de	  eigenschap	  van	  lang	  goed	  te	  blijven	  of	  te	  blijven	  
bestaan”	  en	  “het	  streven	  om	  verstandig	  met	  energiebronnen	  en	  
het	  milieu	  om	  te	  gaan”.	  	  
Zat	  ik	  er	  toch	  niet	  heel	  ver	  naast	  met	  mijn	  gedachten	  omtrent	  
duurzaamheid.	  Gelukkig	  zijn	  er	  mensen	  die	  er	  veel	  meer	  vanaf	  
weten	  en	  dit	  aan	  jullie	  vertellen	  in	  hun	  artikel.	  	  
	  
Veel	  leesplezier!	  
	  
Anouk	  Willems	  



   

 

“De	  Geluksvogel	  door	  de	  bril	  
van……..ouders”	  

Wij	  als	  ouders	  voelen	  ons	  geprivilegieerd	  om	  te	  mogen	  deelnemen	  aan	  dit	  unieke	  onderwijsconcept.	  Het	  
concept	  van	  O4NT	  om	  kinderen	  nog	  beter	  te	  maken	  in	  hetgeen	  waar	  ze	  goed	  in	  zijn,	  vinden	  wij	  als	  ouders	  
eerbiedwekkend.	  

Het	  leergierig	  maken	  van	  kinderen	  wordt	  mede	  door	  de	  iPad	  vergroot	  en	  maakt	  het	  voor	  het	  kind	  makkelijker	  
en	  sneller	  mogelijk	  om	  informatie	  te	  vinden	  op	  het	  internet.	  

Het	  selecteren	  en	  beoordelen	  van	  informatie,	  zijn	  belangrijke	  vaardigheden	  in	  een	  samenleving	  waar	  we	  
verdrinken	  in	  het	  enorme	  aanbod	  van	  informatie.	  
Het	  aspect	  om	  kinderen	  al	  op	  jonge	  leeftijd	  met	  de	  nieuwste	  technieken	  te	  laten	  werken	  is	  goed	  voor	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  Zodoende	  krijgt	  het	  kind	  affiniteit	  met	  ICT	  apparatuur	  en	  is	  het	  van	  uitermate	  vitaal	  
belang	  voor	  de	  voorbereiding	  op	  de	  middelbare	  school.	  

Aangezien	  het	  voor	  ons	  financieel	  gezien	  erg	  moeilijk	  is	  om	  al	  onze	  kinderen	  met	  deze	  technieken	  te	  kunnen	  
voorzien,	  krijgen	  ze	  doormiddel	  van	  dit	  concept	  toch	  de	  kans	  om	  kosteloos	  hun	  eigen	  iPads	  te	  mogen	  
utiliseren.	  	  

Onze	  kinderen	  zijn	  de	  steunpilaren	  van	  deze	  samenleving.	  Alles	  staat	  of	  valt	  door	  de	  educatie	  die	  zij	  mogen	  
genieten.	  Het	  is	  dan	  ook	  evident	  dat	  ze	  het	  best	  mogelijke	  onderwijs	  en	  leerkrachten	  krijgen,	  om	  later	  een	  
steentje	  aan	  de	  samenleving	  te	  mogen	  bijdragen.	  

Het	  feit	  dat	  een	  kind	  uitgedaagd	  en	  aangemoedigd	  wordt	  om	  zichzelf	  op	  diverse	  gebieden	  te	  kunnen	  
ontplooien	  en	  door	  leerkrachten	  wordt	  aangemoedigd,	  is	  voor	  ons	  van	  elementair	  belang.	  

Onze	  kinderen	  en	  wij	  de	  ouders	  zijn	  de	  echte	  Geluksvogels.	  Wij	  zijn	  vergenoegd	  om	  deel	  te	  mogen	  maken	  aan	  
het	  project	  De	  Geluksvogel.	  	  

	  

De	  Familie	  Tamyazou	  
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Hallo	  allemaal!	  
Mijn	  naam	  is	  John	  Steijns.	  Ik	  werk	  bij	  het	  Centrum	  voor	  Natuur-‐	  en	  
Milieu-‐Educatie	  (CNME)	  te	  Maastricht	  als	  consulent	  NME	  en	  
duurzaamheid.	  Het	  doel	  van	  onze	  organisatie	  is	  om	  draagvlak	  te	  
creëren	  voor	  duurzaam	  handelen.	  Wij	  doen	  dat	  met	  allerlei	  
doelgroepen,	  variërend	  van	  onderwijs	  tot	  burgers	  en	  zelfs	  het	  
bedrijfsleven. 

	  

	  Annette	  Wijnen	  heeft	  het	  CNME	  vanaf	  het	  begin	  
betrokken	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  de	  
onderwijsvisie	  die	  ten	  grondslag	  ligt	  aan	  De	  
Geluksvogel.	  In	  die	  visie	  is	  het	  voorbereiden	  van	  de	  
kinderen	  op	  hun	  toekomst	  een	  belangrijk	  aspect.	  
Duurzaamheid	  en	  een	  veilige	  groene	  buitenruimte	  
zijn	  2	  belangrijke	  voorwaarden	  om	  invulling	  te	  
geven	  aan	  deze	  visie.	  Het	  CNME	  is	  uitgenodigd	  om	  
daarover	  mee	  te	  denken. 

	   
Voor	  mij	  is	  het	  de	  eerste	  keer	  dat	  ik	  mee	  mag	  
denken	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  een	  nieuwe	  
school.	  Dat	  is	  natuurlijk	  een	  hele	  uitdaging	  en	  biedt	  
enorm	  veel	  kansen.	  Groot	  pluspunt	  van	  de	  manier	  
waarop	  we	  aan	  de	  slag	  zijn	  gegaan	  is	  de	  uitstekende	  
samenwerking	  binnen	  de	  klankbordgroep	  (dit	  zijn	  
de	  gebruikers	  van	  het	  nieuwe	  gebouw).	  We	  hebben	  
gezamenlijk	  een	  heel	  proces	  doorlopen	  met	  als	  
resultaat	  dat	  we	  met	  zijn	  allen	  een	  duidelijk	  beeld	  
kregen	  van	  hoe	  de	  onderwijsvisie	  vertaald	  moest	  
worden	  in	  een	  uitnodigend	  gebouw	  waarin	  
kinderen	  zich	  veilig	  voelden	  en	  goed	  modern	  
onderwijs	  kunnen	  krijgen.	  We	  waren	  het	  er	  ook	  
over	  eens	  dat	  dit	  een	  duurzaam	  gebouw	  moet	  
worden,	  als	  voorbeeld	  voor	  de	  kinderen	  en	  hun	  
ouders	  en	  als	  model	  voor	  Maastricht	  (en	  misschien	  
zelfs	  voor	  heel	  Nederland).	  Als	  het	  aan	  ons	  ligt	  
wordt	  dit	  één	  van	  de	  duurzaamste	  scholen	  van	  
Nederland	  waarbij	  het	  gebouw	  ook	  wordt	  ingezet	  
om	  lessen	  te	  geven	  over	  die	  
duurzaamheidsaspecten	  en	  voorlichting	  aan	  
mensen	  die	  hier	  op	  bezoek	  komen. 
	   
	  

Het	  gebouw	  wordt	  volledig	  energieneutraal	  met	  een	  gezond	  
binnenklimaat.	  Dat	  betekent	  dat	  alle	  energie	  die	  nodig	  is	  
voor	  verlichting,	  verwarming	  en	  koeling	  wordt	  opgewekt	  
door	  hernieuwbare	  bronnen:	  zonne-‐energie	  en	  
aardwarmte.	  Bovendien	  worden	  de	  
duurzaamheidsaspecten	  zodanig	  in	  het	  gebouw	  verwerkt	  
dat	  ook	  voor	  de	  gebruiker/bezoeker	  duidelijk	  is	  wat	  het	  
oplevert.	  Tenslotte	  krijgen	  de	  kinderen	  lessen	  over	  deze	  
duurzaamheid. Voor	  wat	  betreft	  de	  schoolomgeving:	  
kinderen	  kunnen	  spelen	  in	  het	  groen;	  er	  komt	  een	  
natuurspeelplaats	  met	  ruimte	  voor	  actief	  spelen	  en	  ruimte	  
om,	  lekker	  rustig,	  je	  even	  terug	  te	  kunnen	  trekken.	  
Uiteraard	  wordt	  het	  trapveldje	  niet	  vergeten,	  want	  kids	  
willen	  ook	  wel	  eens	  balspelen. Het	  regenwater	  spoelt	  niet	  
het	  riool	  in	  maar	  krijgt	  een	  rol	  als	  speelelement	  in	  de	  
natuurspeelplek	  en	  wordt	  uiteraard	  ook	  hergebruikt	  in	  het	  
gebouw	  (grijs-‐water-‐circuit). 

	  
Toen	  ik	  op	  school	  zat	  kregen	  we	  vooral	  klassikaal	  onderwijs;	  
de	  meester	  of	  juf	  stond	  voor	  de	  klas	  en	  wij	  zaten	  in	  bankjes	  
die	  netjes	  in	  een	  rij	  achter	  en	  naast	  elkaar	  stonden.	  Armen	  
over	  elkaar,	  luisteren,	  netjes	  schrijven	  (met	  kroontjespen	  en	  
inktpotje),	  etc. 
Als	  ik	  het	  nog	  een	  keer	  mocht	  overdoen	  zou	  ik	  heel	  graag	  op	  
deze	  nieuwe	  school	  willen	  zitten.	  Zelf	  ontdekkend	  leren,	  
met	  behulp	  van	  moderne	  leermiddelen	  (een	  eigen	  I-‐pad),	  
de	  juf	  als	  achtervang.	  Spelen	  in	  het	  groen,	  geheime	  hutten	  
bouwen	  en	  nog	  veel	  meer. 
	   
Ik	  zou	  iedereen	  willen	  uitnodigen	  om	  vooral	  mee	  te	  denken	  
én	  te	  praten	  over	  de	  invulling	  van	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  
zaken	  in	  en	  om	  dit	  prachtige	  nieuwe	  Kindcentrum.	  Dit	  
gebouw	  gaat	  alleen	  maar	  leven	  als	  de	  kinderen,	  ouders,	  
gebruikers	  en	  buurtbewoners	  invulling	  geven	  aan	  de	  functie	  
hiervan	  in	  deze	  wijk. 

	   



   

 

 

 

Samen	  bouwen	  aan	  een	  
nieuwe	  school	  

	  
Leerkracht	  Silvia	  Soons	  

De	  werkgroep	  interieur	  heeft	  de	  afgelopen	  tijd	  niet	  stil	  
gezeten.	  Onze	  focus	  ligt	  nu	  op	  de	  vloeren	  en	  muren.	  Je	  zou	  
verwachten	  dat	  dit	  onderdelen	  zijn	  waarbij	  je	  snel	  een	  
beslissing	  kunt	  nemen,	  maar	  niets	  is	  minder	  waar.	  
Ongelooflijk	  hoeveel	  verschillende	  vloeren	  er	  zijn,	  ieder	  met	  
zijn	  eigen	  kwaliteiten.	  Een	  vloer	  moet	  toch	  aan	  een	  aantal	  
eisen	  voldoen.	  Je	  wilt	  graag	  een	  vloer	  die	  veilig	  is	  voor	  de	  

kinderen,	  maar	  moet	  ook	  goed	  te	  onderhouden	  zijn	  en	  we	  willen	  natuurlijk	  
ook	  dat	  het	  er	  mooi	  uit	  komt	  te	  zien.	  	  

Eerst	  heeft	  onze	  architect	  Misak	  verschillende	  stalen	  meegenomen,	  die	  we	  
uitgebreid	  bekeken	  hebben	  en	  hiervan	  de	  voor-‐en	  nadelen	  doorgenomen.	  
Uiteindelijk	  zijn	  we	  tot	  de	  conclusie	  gekomen	  dat	  een	  gietvloer	  het	  beste	  
past	  bij	  onze	  nieuwe	  school.	  Vervolgens	  zijn	  we	  op	  pad	  gegaan	  om	  naar	  
zo’n	  gietvloer	  te	  gaan	  kijken	  in	  een	  bedrijf	  waar	  die	  vloer	  al	  een	  aantal	  jaren	  
ligt.	  Wat	  zijn	  de	  ervaringen	  van	  de	  mensen	  die	  er	  werken	  met	  betrekking	  
tot	  de	  vloer,	  is	  de	  vloer	  veilig,	  is	  de	  vloer	  goed	  te	  onderhouden	  en	  hoe	  ziet	  
de	  vloer	  er	  na	  een	  aantal	  jaren	  te	  zijn	  gebruikt	  uit.	  	  Door	  een	  vloer	  in	  het	  
echt	  te	  zien,	  heb	  je	  een	  veel	  beter	  beeld	  van	  de	  vloer,	  dan	  op	  zo’n	  klein	  
staaltje.	  	  Bij	  de	  aankleding	  van	  de	  muren	  zijn	  we	  op	  dezelfde	  manier	  te	  
werk	  gegaan.	  Duurzaamheid	  staat	  centraal	  bij	  de	  nieuwbouw.	  Bij	  de	  muren	  
komt	  dat	  goed	  naar	  voren.	  Onze	  nieuwe	  muren	  zullen	  waarschijnlijk	  van	  
leem	  zijn.	  Een	  natuurlijk	  materiaal.	  Deze	  muren	  hebben	  een	  warme	  
uitstraling,	  zijn	  goed	  schoon	  te	  
maken	  en	  goed	  voor	  het	  milieu.	  Ook	  
hierbij	  zijn	  we	  naar	  voorbeelden	  in	  
de	  praktijk	  gaan	  kijken.	  Bij	  Claytec	  
een	  bedrijf	  in	  de	  Voerstreek	  kregen	  
we	  uitgebreide	  informatie	  en	  hebben	  
we	  een	  huis	  bezocht	  dat	  was	  voorzien	  van	  lemen	  muren.	  	  Als	  onze	  nieuwe	  
school	  straks	  klaar	  is,	  komt	  deze	  er	  prachtig	  uit	  te	  zien,	  er	  is	  aan	  de	  
veiligheid	  van	  de	  kinderen	  gedacht	  en	  het	  is	  ook	  nog	  duurzaam.	  Ik	  kan	  bijna	  
niet	  wachten!	  
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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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Dit	  is	  de	  laatste	  nieuwsbrief	  van	  schooljaar	  2014-‐2015.	  In	  oktober	  kunt	  u	  weer	  een	  nieuwe	  
uitgave	  verwachten.	  Team	  bs.	  ‘t	  Spoor	  wenst	  u	  alvast	  een	  heerlijke	  zomervakantie	  toe!	  

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.”	  


