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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Terug naar boven

Laatste school dag!

Een roze zee van sweaters met daaronder veelal shorts kenmerkte de Laatste School
Dag 2018 van het Sint-Maartens voor havo 5 en vwo 6. Eigenlijk was het veel te
warm voor die sweaters, maar leuk waren ze!

De lunch, daarna de dance met een DJ en het hoogtepunt van het programma was
onze eigen Maastrichtse ‘Erwin’ Brepouls, die de stemming, voor zover hij er nog niet
in zat, er met veel enthousiasme inbracht.
Het LSD comité heeft enorm zijn best gedaan om er een leuk feest van te maken en
dat is ze 100% gelukt.

Niet alleen leerlingen en docenten vermaakten zich kostelijk, ook oud-leerlingen
kwamen langs en een groot gedeelte van de buurt liep uit.
Vele handen maakten licht werk na afloop van het feest en alles was binnen een
uurtje netjes opgeruimd.
De reacties waren absoluut positief en het SMC heeft zich- zoals vanouds - van zijn
beste kant laten zien!

Chapeau Sint-Maartens!
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Nacht van de Mythen
Maandag 7 mei hebben de leerlingen van het gymnasium weer alles uit de kast
gehaald om hun talent en creativiteit ten tonele te brengen op de jaarlijkse Nacht
van de Mythen. Alle jaarlagen waren vertegenwoordigd en aan de hand van een
mythe uit de Griekse of Romeinse oudheid bedachten ze een toneelstuk dat ’s avonds
voor ouders, leraren en medeleerlingen opgevoerd werd. Een driekoppige jury gaf
tussen de stukken door commentaar en koos uiteindelijk twee winnaars: de juryprijs
ging naar broer en zus Bram en Marie-Lotte van der Velden en Roel Keulen.
Een bijzonder stuk omdat het volledig geschreven en geregisseerd was door MarieLotte (tweede klas) en omdat broer en zus samen werkten.

De originaliteitsprijs ging naar de vijfde klas die het moderne tv-programma
Temptation Island perfect wist te verweven met de Odyssee en de verleidingen die
Odysseus op zijn zwerftocht tegen kwam.
Tot slot mocht ook het publiek een winnaar kiezen en deze prijs ging naar de zesde
klas die onder leiding van Eline Beckers zich met de hulp van de goden voorbereidde
op het eindexamen. Het was wederom een ontzettend geslaagde avond dus wees er
volgend jaar (weer) allemaal bij!
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