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Kerstboodschap
Geachte ouders,
Beste leerlingen,
Over twee dagen begint de Kerstvakantie en dan is het kalenderjaar voor school afgelopen.
Het dan voorbije jaar op school was een moeilijk jaar, met veel onrust aan het begin. Het is inmiddels
een heel stuk rustiger en er wordt met plezier door docenten en leerlingen gewerkt aan de verhoging
van kennis en vaardigheden en brede vorming. Ondertussen werken we hard aan ons verbeterplan,
in het vertrouwen dat we in september 2019 weer een voldoende krijgen van de Inspectie.
Wij, alle medewerkers van het Sint-Maartenscollege m/h/v, beginnen het nieuwe jaar met een
ontwikkel dag, waarop we met elkaar aan de belangrijkste Inspectieopdrachten werken.
Wij verwachten onze leerlingen weer op dinsdag 8 januari 2019, volgens het normale lesrooster.
Namens alle medewerkers van het Sint-Maartenscollege m/h/v wens ik u en jullie een hele goede
vakantie en mooie feestdagen met al uw en jullie dierbaren.
En we zien u en jullie allen graag terug in 2019, waar wij met elkaar een heel mooi jaar van gaan
maken!
Peter Overgaauw
locatiedirecteur a.i.

Kerstwens
De tijd van Kerst is weer aangebroken,
door menigeen het feestmaal alweer besproken.
Ja wij houden van deze sfeer,
een boom het stalletje het is er allemaal weer.
De kerstboom staat, de kaarsjes branden
Vriendelijke gezichten, mooie pakjes
Kaarten van iedereen van wie je houdt
Knuffels en kussen, gelach
Een beetje gekheid gelukkige herinneringen
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De beste wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar
En we beseffen dat dit kerst zo bijzonder maakt,
En hebben even....heel even maar
Weer aandacht voor elkaar.
Die rust, die tijd, die interesse, die warmte
Eigenlijk kunnen we toch niet zonder?
Als we dit weten vast te houden ,
Is de romantiek van kerst niet een klein ,
Maar juist een heel groot wonder
Bij deze dag staan we graag even stil,
Omdat wij met heel ons hart en allerbeste wil.
Veel liefde geluk en gezondheid
onze kerstwens voor allen is eenvoudig en klein
Gelukkig samen te leven
Gewoon er voor elkaar te zijn.

Jaarplanning 2018-2019
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Facebookpagina
Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte!
https://www.facebook.com/SMChavovwoMaastricht/?ref=bookmarks

FOOTER
Verspreiding informatie:
SMC Nieuws wordt digitaal verspreid middels de bij ons bekende e-mailadressen van leerlingen en
ouders/verzorgers. Deze e-mailadressen kunnen overigens ook gebruikt worden voor het
verstrekken van algemene informatie met betrekking tot school.
Nieuw e-mailadres:
Wijzigingen in uw e-mailadres voor toezending SMC Nieuws a.u.b. melden aan havovwo@sintmaartenscollege.nl o.v.v. “wijziging e-mailadres”. Voor het oude e-mailadres kunt u zichzelf
afmelden. (Zie hieronder)
Suggesties?
SMC Nieuws wordt verzonden via een no-reply e-mailadres en eventuele reacties op deze mail
worden dan ook niet gelezen. Heeft u suggesties of opmerkingen, dan kunt u deze sturen aan de
mentor of teamleider van uw zoon of dochter.
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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@sintmaartenscollege.nl. Wij sturen u onze nieuwsbrief graag toe.
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