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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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Code Market succesvol
Stichting Code 043 heeft op woensdag 19 april een interactieve voorlichtingsmarkt - genaamd Code
Market- verzorgd op het
Sint-Maartenscollege. Deze stichting heeft vanuit de gemeente Maastricht de opdracht om jongeren van
12 t/m 17 jaar te
stimuleren veilig te leren uitgaan.
Zij werken vanuit verschillende organisaties samen zoals:

·

Team Meiden werk;

·

GGD Zuid Limburg met Sense;

·

Stichting Mondriaan;

·

én het COC.

Deze organisaties hebben materialen en spellen meegenomen waarmee ze op een interactieve manier
voorlichting hebben gegeven over seks, alcohol, drugs en dergelijke onderwerpen.
De leerlingen van het Sint-Maartenscollege waren opvallend nieuwsgierig en meewerkend. Er zijn veel
interviews afgenomen en de leerlingen deden enthousiast mee.
We kijken terug op een geslaagde voorlichtingsdag.
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4 mei Dodenherdenking Maastricht
Het Sint-Maartenscollege heeft halverwege de jaren tachtig het Limburgs
Oorlogsmonument op het Koningsplein geadopteerd. Dat betekent dat de leerlingen
van de school ieder jaar op 4 mei de herdenking bij het monument bijwonen. Sinds
de ondertunneling is de herdenking tijdelijk verplaatst naar het Herdenkingsplein.
Ieder jaar worden er weer inspirerende toespraken gehouden door de burgemeester
en de gouverneur, er is muziek en er worden bloemen gelegd bij het monument.
Leerlingen van het Sint-Maartenscollege legden samen met leerlingen van het
Bonnefanten College een krans. Madelief van der Molen (BFC) bad het Onze Vader en
Femke Verheijden (SMC) droeg een gedicht voor.
Een bijzonder gedicht, gemaakt door Wout Jennissen als opdracht voor het vak
levensbeschouwing, waarmee hij dit jaar de tweede prijs van de Maastrichtse
Mensenrechtenprijs won.
Het was ook dit jaar weer een mooie herdenkingsbijeenkomst.
Gody Philippen,
Docent Nederlands
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Ontvangt u nog geen SMC Nieuws?
Dan kunt u o.v.v. “aanmelding SMC Nieuws” uw e-mailadres doorgeven via
havovwo@sint-maartenscollege.nl. Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.

Nieuw e-mailadres:
Wijzigingen in uw e-mailadres voor toezending SMC Nieuws a.u.b. melden aan
havovwo@sint-maartenscollege.nl o.v.v. “wijziging e-mailadres” Voor het oude emailadres kunt u zichzelf afmelden. (Zie hieronder)

Afmelden:
Indien u het SMC Nieuws niet wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link
onderaan de nieuwsbrief.

Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen, klik dan hier om u af te melden.

