Nieuwsbrief 1; december 2020
Op weg naar Kerstmis

Voorwoord
Het derde kaarsje brandt, nog 11 dagen en we vieren kerst.
Ook vanavond werd er in het nieuws weer gesproken over het oplopend aantal besmettingen en hoe
te handelen door het kabinet.
Het wordt voor iedereen een aangepaste kerst.
Vanavond horen we tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte dat de scholen worden
gesloten vanaf woensdag 16 december tot en met 19 januari 2021.
Dit betekent dat wij morgen alle voorbereidingen treffen met de leerlingen om woensdag en
donderdag de lessen online te verzorgen. Ook zal op vrijdag 18 december de periodeles online
gegeven worden.
Jullie ontvangen over het onderwijs na de kerstvakantie morgen of overmorgen bericht van ons.
Zoals eerder aangekondigd, in deze nieuwsbrief de procedure over het stemmen voor de MRoudergeleding. In een aparte mail ontvang je het stembiljet.
Ook leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen zijn in de week van 4 januari 2021.
Inmiddels is vorige week maandag, 7 december, het periodeschrift en de feedback teruggegeven van
de derde periode en zijn we al gestart met de vijfde periode van dit schooljaar. Doordat Sjeng
Vaessen per 1 december van zijn pensioen geniet, herschikken we op dit moment de nog te geven
periodes. Na de kerstvakantie ontvangen jullie een nieuw overzicht van de nog te geven periodes.
In deze nieuwsbrief ook weer een aantal personele mededelingen.
Ook de open dag van school zal dit schooljaar anders verlopen. In de afgelopen weken was Rick
Jacops van Backstage Film Productions op school om opnames te maken voor een informatief filmpje
over Vrijeschool Parkstad.
Lisanne Bex heeft met de leerlingen van de klassen 8 kerstkaarten geschreven voor twee zorgcentra
in de buurt.
Namens het team van Vrijeschool Parkstad,
Marcel Notermans en Janine Goebbels-Finster

Pagina 1 van 5

Inhoud
Voorwoord .......................................................................................................................................... 1
Algemene informatie – school breed ...................................................................................................... 3
Maatregelen rondom Corona.............................................................................................................. 3
Organisatiestructuur ........................................................................................................................... 3
MR-verkiezingen .............................................................................................................................. 3
Ziekmelden / verlofaanvragen - herhaling .......................................................................................... 3
Jaarkalender ........................................................................................................................................ 4
Ouderschenking................................................................................................................................... 4
Somtoday inlog - herhaling ................................................................................................................. 4
Nieuws ................................................................................................................................................. 4
Personele zaken................................................................................................................................... 4
Docenten wiskunde ......................................................................................................................... 4
Stagiaires ......................................................................................................................................... 4

Pagina 2 van 5

Algemene informatie – school breed
Vanaf woensdag 16 december a.s. zijn alle onderwijsactiviteiten online via Teams.

Maatregelen rondom Corona
Mondkapjes verplicht sinds 1 december 2020
Het dragen van het mondkapje op school is sinds 1 december verplicht. Als school houden we ons
aan deze maatregel en volgen we het protocol van Stichting LVO. Personeel en leerlingen dragen een
mondkapje. Buiten de lessen, tijdens het verplaatsen, wordt een mondkapje gedragen.
Vergeet je als leerling je mondkapje, kun je een mondkapje kopen bij de conciërge voor €0,50
Onze collega’s zullen leerlingen hierop aanspreken.
In de ochtend spreken we leerlingen die school binnenkomen zonder mondkapje aan en letten we er
op dat iedereen een mondkapje draagt.
Minder bewegingen
Om minder bewegingen rondom de school te hebben en contacten te beperken, blijft de maatregel
om tijdens schooltijd op het schoolterrein te blijven en niet naar de supermarkt/winkelcentrum te
gaan van kracht. Zorg er dus zelf voor dat je elke dag voldoende eten en drinken bij je hebt.
Het is ook van belang dat je als leerling na je laatste lesuur naar huis gaat. Blijf niet hangen in de aula.
Hygiëneregels
We blijven erop hameren: was of desinfecteer je handen regelmatig, bewaar 1,5 meter afstand tot
volwassenen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en draag je mondkapje tijdens het
verplaatsen binnen school. Heel belangrijk: blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Gebruik
de beslisboom om te zien wat je moet doen als een gezinslid/huisgenoot corona heeft.

Organisatiestructuur
MR-verkiezingen
Voor de oudergelding van de MR hebben twee ouders zich verkiesbaar gesteld. Vanwege de
maatregelen rondom corona is het niet mogelijk om als ouder fysiek te stemmen op school.
Anja Paffen zal als onafhankelijke vrijwilliger de stemmen tellen.
Als ouder ontvang je via het mailadres dat bij ons bekend is en in Somtoday vermeld staat het
stembiljet.
Je stemt door een mail te sturen naar: a.paffen@stichtinglvo.nl
In een separate e-mail ontvangen jullie informatie over de kandidaten en de precieze
stemprocedure.

Ziekmelden / verlofaanvragen - herhaling
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat ziekmeldingen en het doorgeven van doktersafspraken
(ook afspraken van de orthodontist) worden gedaan via het algemene telefoonnummer (0455742941) van school of via de mail (infovsp@lvo-parkstad.nl ).
De conciërge heeft sinds twee weken een draagbare telefoon, zodat het makkelijker is om de
telefoon te beantwoorden.
Verlofaanvragen dienen gedaan te worden bij de teamleider.
Marcel Notermans: m.notermans@stichtinglvo.nl
Pagina 3 van 5

Jaarkalender
De jaarkalender is vanaf nu te vinden op de website en je kunt je er op abonneren via deze link.
Naar aanleiding van de communicatie rondom de lockdown informeren wij jullie in de volgende
nieuwsbrief over de geplande activiteiten.

Ouderschenking
Zonder jullie steun is vrijeschoolonderwijs niet mogelijk. Zoals bij jullie bekend vragen wij jaarlijks een
ouderschenking. Deze ouderschenkingen maken het specifieke vrijeschoolonderwijs mede mogelijk.
Bij ons op school worden deze gelden ingezet om de kunstvakken in halve klassen te geven. Hierdoor
krijgen de leerlingen voldoende aandacht en hulp om het ambacht te leren beoefenen.
Voor vragen over de ouderschenking kunt u terecht bij Angélica Crombag-Spee
(a.crombag@stichtinglvo.nl )

Somtoday inlog - herhaling
Graag wijzen wij iedereen er op om zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord van Somtoday. In
principe wordt dit eenmalig verstrekt. Leerlingen kunnen via het Office-account een
herstelprocedure aanmaken om bij verlies van het wachtwoord een nieuw wachtwoord aan te
maken.
In uiterste gevallen wordt er een reset aangevraagd voor het wachtwoord bij de mentor.

Nieuws
Ben je benieuwd naar wie er dit schooljaar bij ons werkt, wat het laatste nieuws is of hoe wij op
school werken?
Dit staat allemaal in onze schoolgids en op onze website.

Personele zaken
Docenten wiskunde
Maandag 30 november hebben we tijdens de pauze afscheid genomen van Sjeng.
Sjeng heeft maandag 7 december de periodeschriften van klas 9B teruggegeven.
Rick gaat de lessen wiskunde in de klassen 9 overnemen, ook zal Rick een aantal periodes gaan
geven.

Hans Snapper
Voor de vacature van Nask1 hebben we Hans Snapper bereid gevonden deze te vervullen.

Stagiaires
Als school bieden wij ook de mogelijkheid aan lerarenopleidingen om studenten stages te laten
lopen.
Megan Peters
Megan is stagiaire geschiedenis/M&M en loopt van 16 november 2020 t/m 29 januari 2021 stage bij
ons op school.
Loy Bastiaens
Loy stelt zich hieronder zelf aan jullie voor:
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“Mijn naam is Loy Bastiaens. Ik ben 31 jaar oud, geboren in Heerlen en grootgebracht in Maastricht,
Amsterdam en Berlijn. Na het afronden van mijn HBO opleiding ‘communicatie’ in Tilburg ben ik
begonnen als zelfstandig ondernemer in de evenementenbranche. Hierbij verzorgde ik internationale
optredens voor muzikanten uit verschillende genres.
15 Maart 2020 was Covid-19 de reden dat de evenementensector volledig op slot ging en stond ik als
zelfstandig ondernemer onmiddellijk op non-actief. Hierdoor besloot ik terug te keren naar Zuid
Limburg om na te denken over mijn toekomst. De zoektocht naar een nieuwe uitdaging met meer
zingeving heeft uiteindelijk geleid tot het onderwijs. Met belangstelling voor de natuur, het klimaat
en de maatschappij ben ik dit jaar met veel enthousiasme begonnen aan de opleiding ‘Leraar
Aardrijkskunde’ op het Fontys in Sittard. Hierbij was ik erg blij toen ik kon beginnen als stagiair op de
Vrijeschool Parkstad omdat mijn eigen kernwaarden goed matchen met de onderwijsvisie van de
school. Mede door de manier van lesgeven en de fijne collega’s heb ik hier het gevoel echt iets te
kunnen betekenen voor de leerlingen. Ik ben recent begonnen met het geven van periodelessen aan
Klas 9B. Een mooiere intrede in het onderwijs had ik me niet kunnen voorstellen.”
Sylvana Poelstra
Sylvana zal stage lopen bij de vaklessen Nederlands in de middenbouw.
Zij stelt zich hieronder zelf aan jullie voor:
“Hallo! Mijn naam is Sylvana en ik kom dit schooljaar Lisanne een handje helpen. Sommige van jullie
hebben mij misschien al op school zien rondlopen. Jullie zullen mij voornamelijk op de dinsdag zien.
Ik zal wat meer over mijzelf vertellen, zodat jullie mij ook een beetje leren kennen. Ik doe de
lerarenopleiding Nederlands in Sittard. Toen ik net zo oud was als jullie, vond ik talen al ontzettend
interessant. Ik vond Engels en Duits leuk, maar mijn favoriet was toch echt Nederlands. Toch ben ik
niet meteen de lerarenopleiding gaan doen. In plaats daarvan heb ik de vertaalacademie gedaan. Nu
denk je vast; “Goh, wat is dat nou weer?” Maar eigenlijk is dat heel makkelijk uit te leggen. Als
iemand een taal niet spreekt, moet dat vertaald worden, zodat diegene natuurlijk weet waar het
over gaat. Dat was mijn taak. Zorgen dat voor diegene de tekst, bijvoorbeeld een contract, duidelijk
was in zijn/haar taal. Daarnaast ondertitelde ik ook. Als je bijvoorbeeld wel eens een film kijkt, kan
het zo maar zijn dat ik daar de ondertitels voor heb gemaakt.
Na het behalen van mijn diploma, wist ik niet zo goed wat ik eigenlijk precies wilde doen. Tijdens de
opleiding heb ik het geluk gehad veel te mogen reizen (ik heb bijvoorbeeld stage gelopen in
Kaapstad), en het leek mij daarom leuk om een tijdje te gaan reizen naar Zuidoost-Azië. Ook heb ik
een tijdje Engelse les in Vietnam gegeven. Ik hou dus erg van reizen!
Naast reizen, dat nu natuurlijk niet echt gaat, houd ik heel erg van motorrijden. Dus als je een oranje
motor op de parkeerplaats ziet staan, dan weet je dat ik er ben 😉. Als laatste houd ik heel erg van
muziek. Ik speel gitaar en ik vind het heel leuk om oude lp’s te verzamelen en af te spelen.
Ik heb enorm zin in deze stage. Ik hoop veel te kunnen leren en dat ik jullie veel kan leren.
Tot snel!
Sylvana”
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