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Op	woensdag	17	februari	heeft	de	officieële	eerste	steenlegging		
van	het	nieuwe	schoolgebouw	plaatsgevonden.	Terwijl	het	
zonnetje	volop	scheen	werd	onder	grote	belangstelling	van	
leerlingen,	ouders,	buurtbewoners,	wethouder	Damsma,	het	
college	van	bestuur	van	MosaLira	en	de	pers	een	prachtig	
beeldje	van	een	Geluksvogel	en	het	bouwdoek	onthuld.	

Verderop	in	deze	nieuwsbrief	een	mooie	foto-reportage	van	de	
eerste	steenlegging	en	de	vorderingen	van	de	bouw.			

Met	dank	aan	Matt	Brüll	&	Dimitri	Nelissen.	

	

	

	

 
 
 
 
	



   

 

De	Geluksvogel	door	de	bril	van	“Frans”,	
Directeur	van	BSO	De	Boomhut	

 

De geluksvogel betekent voor mij een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het gebouw is niet alleen een school, 
maar eerder een fijne plek met een bonte verzameling aan ‘bewoners’. Daarbij zijn de begeleiders van de kinderen 
gewoon mensen die ècht iets voor kinderen willen betekenen. 	

Vanaf de eerste dag dat we bij elkaar kwamen om over de nieuwbouw te praten, voelde ik een samenhang tussen de 
betrokken partijen en een sterke wil om dit keer de doelen werkelijk te gaan verwezenlijken.  

We willen het sámen doen. Ieder draagt zijn steentje op zijn eigen manier bij. De school, de BSO, voormalig 
STEPS, de bibliotheek Maastricht, buurtwerk Nazareth-Limmel, Trajekt, het CNME, maar ook de ouders, de 
buurtbewoners èn de doelgroep zelf, de kinderen! 

Wat ik zo mooi vind aan alle betrokken partijen is, dat we er allemaal zo in gelóven. Dat we samen van Nazareth 
en Limmel weer een fijne, prettige leefbare en veilige buurt willen maken, met als spil en centraal punt, de 
Geluksvogel. 

Mijn invulling wordt het stukje naschoolse opvang. Omdat we ook een groene en duurzame uitstraling en 
‘opdracht’ hebben, zal de invulling van onze activiteiten veelal gericht zijn op buiten spelen, ontdekken en 
avonturen beleven.  Hiervoor heeft de directe buitenomgeving van Nazareth en Limmel veel te bieden. Wij hebben 
reeds een aantal ‘struingroepen’ (dat zijn groepjes kinderen die wekelijks de natuur in trekken) en deze expertise 
gaan we dus ook inzetten voor de Geluksvogel.  

We noemen dit activiteitenopvang! Echter de invulling van de verschillende vormen van activiteitenopvang is heel 
divers. We zijn veel in gesprek met de kinderen en weten daardoor heel goed waar vraag naar is. Daardoor hebben 
we ook groepjes kinderen die muziek maken (de popgroep) of een musical spelen,  maar ook kinderen die gaan  
sporten of paardrijden. Daarnaast worden er ook wel aparte workshops aangeboden, zoals koken, streetdance of 
kungfu. 

Eigenlijk is alles mogelijk en in het nieuwe gebouw van de Geluksvogel komen voldoende verschillende ruimten 
waar we dit soort activiteiten perfect kunnen onderbrengen. 

De kracht van de Geluksvogel zit ‘m volgens mij in de samenwerking en erin geloven! Ik blijf me er in ieder geval 
stevig voor inzetten en ik hoop zo, dat we iedereen in de buurt ook zover meekrijgen dat we er allemáál in gaan 
geloven. Ik ben er van overtuigd dat het kan, want de héle geluksvogel staat er (letterlijk) open voor! 

Dus hierbij een oproep aan iedereen uit de buurt om vooral binnen te lopen en méé te doen! 

	



   

 

De	Geluksvogel	door	de	bril	van	
“Brandon	”	

	Leerling	groep	6	Basisschool	‘t	Spoor	

 

Tijdens	de	eerste	steenlegging	van	onze	nieuwe	school,	heeft	Brandon	vol	bewondering	naar	de	maquette	van	het	
nieuwe	gebouw	gekeken.	Juf	Annette	heeft	hem	een	heleboel	uitgelegd,	hieronder	een	kort	verslagje	van	hetgeen	
Brandon	al	allemaal	weet	over	de	nieuwe	school.	

	

Ik	vind	het	heel	goed	dat	er	een	nieuwe	school	komt	want	ik	vind	het	gebouw	van	nu	te	klein.	Niet	alle	leerlingen	passen	
in	het	gebouw	er	staan	namenlijk	cabins	op	het	schoolplein,	waardoor	de	speelplaats	kleiner	is.		

Het	spelen	op	nieuwe	natuurspeelplaats	lijkt	me	fantastisch.	Ook	de	ruimte	“op	het	dak”	lijkt	me	heel	cool!		

In	het	gebouw	lijkt	het	me	fijn	dat	de	wanden	van	de	klassen	open	kunnen.	Bijvoorbeeld	als	het	warm	is	kunnen	ze	open	
en	als	het	te	koud	is	dicht.	

Verder	denk	ik	dat	het	goed	is	dat	er	liften	komen,	zodat	mensen	die	geen	trappen	kunnen	lopen,	ook	naar	boven	
kunnen.	

Vloerbedekking	lijkt	me	goed	voor	op	de	vloer	omdat	het	zacht	is.	Verder	vind	ik	wit	een	mooie	kleur	voor	op	de	muren.	
Ik	vind	het	leuk	om	niet	alleen	te	zitten	en	dus	het	lijkt	me	leuk	om	aan	grote	tafels	met	meerdere	kinderen	te	werken.	De	
smartborden	die	we	eerst	hadden	vind	ik	fijn,	want	daar	kan	ik	zelf	op	aantikken	en	schrijven.	

Een	apart	technieklokaal	lijkt	me	wel	wat,	daar	kunnen	we	dan	fijn	werken	met	de	techniekkasten.	Zitzakken	lijken	me	
fijn	in	het	stilteplein.	In	de	gymzaal	zijn	2	goaltjes	nodig	om	lekker	te	voetballen,	2	basketbalnetten	en	strepen	op	de	
grond	om	alle	vakken	aan	te	geven.	Natuurlijk	ook	2	aparte	kleedlokalen	voor	de	jongens	en	de	meisjes.	

Ik	verheug	me	ontzettend	op	de	nieuwe	school!	

Brandon	

	

	



   

 

 
 Werkgroep	interieur	

 

	

	

Binnen	de	werkgroep	Interieur	zitten	wij	ook	absoluut	niet	stil.	De	afgelopen	
vergaderingen	zijn	we	hard	bezig	geweest	met	het	delen	van	ideeën	over	de	
inrichting	van	het	gebouw.		
	
• Welke	stoelen	en	tafels	zijn	functioneel	en	zijn	optimaal	te	gebruiken					

binnen	ons	onderwijsconcept?		
• Welke	kasten	zijn	zo	gemaakt	dat	wij	ze	allemaal	prima		

kunnen	gebruiken?		
• Waar	is	de	meest	ideale	plek	om	te	vergaderen?		
• Op	welke	plek	zal	de	bieb	het	beste	tot	zijn	recht	komen	in	het	nieuwe	

gebouw?		
• Dienen	alle	lokalen	hetzelfde	ingericht	te	worden,		

of	gaan	we	ook	daarin	‘	out	of	the	box’	denken?	
	

Wat	ontzettend	prettig	werkt	is	het	onderlinge	overleg	en	de		manier	waarop					
de	werkgroep	allemaal	datzelfde	doel	nastreeft;	hetbeste	voor	de	leerlingen						
en	het	personeel	uit	de	materialen	en	de	kleuren	halen!	
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Werkbezoek	werkgroep	
interieur.	

Op	zoek	naar	nieuw	meubilair	voor	het	nieuwe	gebouw.	

Op	woensdagmiddag	24	februari	heeft	de	werkgroep	interieur	een	bezoek	
gebracht	aan	Eromes	Marko	in	Wijchen	bij	Nijmegen.	

Na	een	hartelijk	welkom	was	er	eerst	een	rondleiding	door	de	fabriek	waar	
het	schoolmeubilair	gemaakt	werd.	

Daarna	konden	zij	uitgebreid	in	de	showroom	het	schoolmeubilair,	kasten	
en	podia	bekijken	en	uitproberen	op	zitcomfort	en	(multi)	functionaliteit..	

Het	was	een	heel	inspirerende	middag,	waarin	ze	heel	enthousiast,	maar	
ook	kritisch,	hebben	gekeken	naar	wat	het	beste	past	binnen	ons	
onderwijsconcept	“	de	Geluksvogel”.		
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	Fotoreportage	eerste	

steenlegging.	
	

	

  



   

 

  


