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Ik draag het stokje over………
Zoals u wellicht vernomen hebt, word ik met ingang van het
nieuwe schooljaar directeur van bs. Scharn. Ik draag het stokje over
aan Anouk Willems. Ik heb er alle vertrouwen in dat Anouk vanuit
haar ambitie en visie samen met het team en alle kindpartners een
mooi nieuwe Kindcentrum zal gaan bouwen.
Tot ziens, Annette Wijnen
Mixed feelings……………
Met ingang van het nieuwe schooljaar mag ik mij de nieuwe en
kersverse directeur noemen van IKC De Geluksvogel. Wauw, wat
een enorme eer om deze uitdagende job te mogen vervullen. Een
euforisch gevoel maar tegelijkertijd ook wat mixed feelings.
Annette, een geweldige en inspirerende directeur, een fijne college
die mij altijd uitgedaagd heeft om me te blijven ontwikkelen draagt
het stokje over…… poeh!
Het nieuwbouwproject De Geluksvogel en de verhuizing zal
Annette als projectbegeleider blijven begeleiden. Hierbij zal ik haar
zoveel mogelijk ondersteunen.
Samen gaan we deze mooie klus nog klaren!
Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij Annette Wijnen of Anouk
Willems.
Vriendelijke groet,
Anouk Willems

“De Geluksvogel door de brillen van
stagiaires Ghislaine & Ward”
In ons tweede stagejaar houden wij ons onder andere bezig met het vergelijken van verschillende
schoolvisies. Een aantal weken geleden konden we hiervoor zelfs bij enkele scholen in Aken terecht. Door op
de website het plan voor De Geluksvogel door te nemen en met docenten en MT-lid Anouk Willems in gesprek
te gaan, kregen wij een duidelijker beeld van de huidige stand van zaken en de toekomstplannen voor onze
school. In vergelijking met scholen die we elders hebben gezien, kunnen we een ding concluderen: “je hebt
mazzel als je hier mee mag doen!”.
We zien een school in ontwikkeling die hard werkt om haar visie in praktijk te brengen.
Een prachtige kans met de bouw en inrichting van een geheel nieuw gebouw waar veel scholen alleen van
kunnen dromen.
Een school die ICT en de ontwikkeling van 21st
century skills hoog in het vaandel heeft staan.
We zien een visie waar de belangen van leerling
school en ouders behartigd worden.
We zien een team met vakspecialisten die
passie hebben voor het onderwijs en zich
continue blijven bekwamen met behulp van de
nieuwste onderwijsontwikkelingen.
En natuurlijk zien we ook een fantastisch stel
kinderen die wij niet alleen iets hopen bij te
brengen maar waarvan wijzelf ook heel veel
mogen leren.

Korte info
Licht in de tunnel
De leerlingen van de leerlingenraad hebben uitleg gekregen
hoe ze middels een applicatie het licht in de tunnel (Limmel-Nazareth)
kunnen bedienen. Deze applicatie is ontwikkeld door het bedrijf
Netherled.com en de kunst in de tunnel is ontworpen door
kunstenaar Michiel Klusters. Dus ziet u elke dag het licht in de tunnel
veranderen, dan weet u dat dit beheerd wordt door de leerlingen van
Integraal Kind Centrum De Geluksvogel.

Info avond
Woensdag 1 juni was er een info avond. Tijdens deze avond kwamen de
volgende onderwerpen aan bod: de kinder- en de buitenschoolse
opvang in het toekomstige IKC en het onderzoek naar aanpassing
schooltijden.
Er was een mooie opkomst; zowel ouders van leerlingen in de
basisschool leeftijd als ouders van leerlingen bij de peuterspeelzaal. Na
een korte presentatie van Martje (Samen Spelen) en Frans (BSO
de Boomhut) konden ouders vragen stellen en al een klein beetje
aangeven waar behoefte aan is.
Natuurlijk is het juist belangrijk dat alle ouders hun behoeften qua
opvang kunnen aangeven. Daarom ontvangen binnenkort alle ouder
een behoefte peiling op papier. Wij willen dan ook iedereen verzoeken
om deze peilig in te vullen en te retourneren naar school en of psz.

Thema “sjouwen & bouwen”
Zaterdag 11 juni was er de nationale dag van de bouw. Omdat wij
als basisschool ook midden in het bouwproces zitten, is het natuurlijk
interessant om hier ook aandacht aan te besteden tijdens de lessen.
Daarom hebben we het thema “sjouwen & bouwen” bedacht.
Van maandag 6 juni t/m vrijdag 17 juni draaien we in alle groepen het
thema. Elke dag wordt er een activiteit gedaan rondom dit thema.
Ook zullen de leerlingen samen met hun leerkracht(en) op de
bouwplaats gaan kijken hoe de bouw van onze school vordert.

Mocht u nu denken; wat een leuk thema, hier zou ik vanuit
bijvoorbeeld mijn beroep mijn steentje aan bij kunnen dragen door
een gastles te geven, stuur dan een mail naar
a.willems@mosalira.nl.

Dag van de architectuur
'Open dag op bouwplaatsen in Maastricht'
Op Zaterdag 18 juni 2016 is de Dag van de Architectuur in Maastricht. Op deze dag kan iedereen een kijkje
komen nemen bij diverse bouwprojecten. Ter plekke is te zien wat er wordt ontwikkeld en wat het
eindresultaat zal zijn. De organisatie van deze dag is een samenwerking tussen de Bond Nederlandse
Architecten BNA, het architectuurcentrum TOPOS en Gemeente Maastricht.
Thema: Werk in uitvoering
In Maastricht lopen al een aantal jaren grootschalige bouwprojecten. De stad transformeert naar een
toegankelijke moderne omgeving waarbij de kenmerkende historie van de (industriele) gebouwen wordt
gekoesterd. Op de Dag van de Architectuur, die landelijk wordt opgepakt door diverse steden, is in Maastricht
gekozen deze veranderingen tussentijds te delen met iedereen die hiervoor interesse heeft. Op de
bouwplaatsen wordt tekst en uitleg gegeven door de architecten, opdrachtgevers en/of bouwbedrijven.
Welke bouwprojecten zijn te bezichtigen?
- Wycker Bazaar - Wycker Grachtstraat 32 - Ontwikkeling kleinschalig winkelhofje
- Kaboom Hotel - Stationsplein 1c - Herbouw voormalig hotel tot budgethotel (11.00-15.00u)
- Entre Deux - Helmstraat 5d-04 - Verbouwing tot penthouse-appartement
- Elisabethhuis - Abtstraat 2a - Transformatie voormalig ziekenhuis naar zorgkantoor
- Looiershof - Grote Looiersstraat/Looiersgracht - Woningbouw op voormalig terrein Bauduin
- Carré - Tongerseweg 57 - Studentenwoningen en winkelbedrijven in voormalig fabrieksgebouw
- Pathé - Sphinxcour 1 - Nieuwbouw bioscoop in Eiffelcomplex
- Muziekgieterij - Boschstraat 7-9 - Uitbreiding zalencomplex in voormalige Timmerfabriek
- Kindcentrum de Geluksvogel - Balijeweg 101 - Nieuwbouw voor school Limmel/Nazareth
- Keersluis Limmel - Ankerkade 220 - Nieuwe sluis voor project Veilige Maas
- Wyckerpoort - Roerschstraat 14 - Energiezuinige renovatie monumentale woningen
- Dousberg - Dousbergweg 100 - Ontwikkeling vakantie- en bungalowpark
- UM sports - Peter Debeyeplein 15 - Ontwikkeling sportcomplex voor studenten
Zaterdag 18 juni 2016 van 10.00 tot 15.30 uur
Toegang
Alle projecten zijn vrij toegankelijk. Iedereen kan op eigen gelegenheid een route samenstellen. Op de locaties
zijn boekjes beschikbaar met daarin de projecten kort omschreven.
Groepen met belangstelling voor een bepaald project kunnen zich het beste van te voren melden bij
info@inexarchitecten.nl.
Uitnodiging
De dag wordt om 16.00 uur afgesloten in Infocentrum Belvedère, Boschstraat ingang Penitentenpoort naast
Pathé Bioscoop, waar onder het genot van een drankje de transformatie van de stad wordt toegelicht.
Wij zien u graag op een of meerdere locaties in de stad.
Werkgroep Dag van de Architectuur Maastricht TOPOS - BNA - Gemeente Maastricht

