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Zwemmen: 

Wellicht heeft u de media gevolgd en weet u inmiddels dat er nog steeds hard aan gewerkt wordt om 

het zwemmen zoals dit bij De Letterdoes en ’t Spoor georganiseerd wordt, structureel gefinancierd te 

krijgen bij de gemeente Maastricht. Op donderdag 17 maart heeft Herma Westenberg als combinatie 

functionaris school & sport een gesprek met de wethouder van onderwijs (mevr. Damsma) en de 

wethouder van sport (dhr. Grootsheest). 

Ten tweede, hebben de beide basisscholen van Stichting Kanunik Salden NIeuwenhof een éénmalige 

donatie ontvangen van €2.500,- voor het zwemmen schooljaar 2011-2012. We zijn hier heel blij mee, 

echter dit bedrag is nog niet geheel toereikend om de totale begroting sluitend te maken. Er blijft 

hiermee nog een bedrag van €5.000 open staan, welke nog gefinancierd dient te worden.  

Ten slotte, het eerste afzwemmoment van dit schooljaar. Op vrijdag 11 februari hebben de eerste 

leerlingen weer gezwommen voor hun A-diploma. Zeer trots waren ze dan ook bij het in ontvangst 

nemen van het welverdiende diploma. Raeven Zink, Joni van Haaren, Colin Jennie en Kristy de Laat: 

van harte proficiat! 

Een grote merci voor: 

De sponsors van het voorleesontbijt van donderdag 27 januari.  

- Poeliersbedrijf de Hazedans  

- PLUS Amby  

- C1000 Voltaplein 

En de ‘prominente Maastrichtenaren’ die zijn komen voorlezen.  

dhr. Ron Elzen van MVV   mevr. Vivianne Heijnen van het CDA 

dhr. Benoit Wesly    mevr. Rietje Creussen van de gemeente Maastricht 

dhr. Ad Smits van de hoge hotelschool  mevr. Gemma Geritsen van Woonpunt 

dhr. Roel Nuss van Trajekt   dhr. Koos Smeets van Servatius 

mevr. Annette Wijnen (directeur beide locaties) 

mevr. Marleen Hodenius (locatie directeur beide locaties)  

Allen hebben deze week een foto ontvangen met ‘hun voorleesmoment’ als dank. 

 

 

KALENDER: 

Woensdag 16 maart 2011 volleybaltoernooi voor groep 5&6 gepland. 

Sporthal: De Heeg Deelname  = gratis 13.30-16.30 uur 

Eigen vervoer heen en terug. 

Minimale deelname van 6 leerlingen.  

 

 KALENDER: 

Woensdag 23 maart 2011 Cruyff Court kampioenschappen voor groep 6,7,8. 

Meisjes en jongensteams. Eigen vervoer heen en terug. 

Old Hickoryplein  Deelname  = gratis 13.00-16.30 uur 

Tijdens de gymles worden de briefjes uitgedeeld om je hiervoor op te geven.  

 

 



Dagarrangementen sport: korfbal en een extra gymles. 

In week 12 start het nieuwe blok dagarrangementen.  

Wat betreft sport kunnen de leerlingen in Limmel zich opgeven voor korfbal (in samenwerking met 

korfbalvereniging Amby) en de leerlingen in Nazareth kunnen deelnemen aan de ‘extra gymles’ van 

meester Bart en meerster Ruud.  

Als voorproefje krijgen de leerlingen van groep 3-4 en 5-6 in Limmel op maandag 28 feb. Een 

kennismakingsles korfbal, gegeven door trainers van korfbal vereniging Amby. 

  

“Boe is dat feeske? “ Bjorn Eppenga verzorgt kennismakingslessen voetbal (RKVCL en KNVB): 

Vanaf week 11 (Limmel: woensdag 16 maart en Nazareth: donderdag 17 maart) zal er voor de 

groepen 1 t/m 8 een blok voetbal starten. Deze lessen maken deel uit van het project ‘school en 

voetbal’ van de KNVB. Zij organiseren dit samen met voetbalvereniging RKVCL, waarbij Bjorn 

Eppenga (MVV) deze lessen zal geven samen met een trainer van de KNVB. 

Vervolgens kunnen de leerlingen zich opgeven voor FASE 2 , waarbij de leerlingen op 

woensdagmiddag gaan trainen op de velden van RKVCL (Limmel). Tenslotte is er FASE 3, waarbij de 

leerlingen op de dinsdagavond mee kunnen trainen bij RKVCL, tijdens de reguliere trainingen.  

Dit alles is geheel vrijblijvend en er zijn geen verdere kosten aan verbonden. 

In schema: 

FASE 1: 

Kennismakingslessen onder schooltijd: week 11, 12,13,14 

FASE 2: 

Woensdagmiddag trainen bij RKVCL – 13.30 tot 14.30 uur. Eigen vervoer heen en terug. 

woensdagmiddag 6 april, 13 april, 20 april. 

FASE 3: 

Dinsdagavond trainen bij RKVCL – 18.00tot 19.00 uur. Eigen vervoer heen en terug. 

dinsdagavond 19 april, 26 april (vak.), 3 mei (vak.), 10 mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


