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Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.
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CODE Market 2018
Wat weten jongeren van alcohol, drugs en seksualiteit? Wat doet roken écht met je
longen? Wat doet drugs met je? Dit zijn enkele voorbeelden van de vele onderwerpen
die worden besproken tijdens de CODE Market.
CODE043 organiseert in samenwerking met Team Meidenwerk, GGD Zuid-Limburg,
Mondriaan en SOWHAT?!
de CODE Market. Dit geheel vindt plaats van 4 t/m 20 april, elke dag op een andere
school in het heuvelland. Tijdens alle pauzes zullen er verschillende activiteiten
plaatsvinden waarbij de scholieren op een laagdrempelige en interactieve manier alle
ins-en outs leren over veilig uitgaan. Dit omtrent de onderwerpen: alcohol,
drugs, seksualiteit en roken.
De scholieren zullen door ons ook verwend worden met een gratis alcoholvrije
cocktail.
Code Market staat op donderdag 19 april bij ons op school, dus leerlingen kom een
kijkje nemen!
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Aischylos voorstelling - Alkestis

Alkestis is een prachtig verhaal over onbaatzuchtige liefde,
toewijding en mededogen. Alkestis offert zich op voor haar man waarvan zij zielsveel houdt, in de
wetenschap dat zij haar leven zal verliezen. Het is ook een verhaal over de lafheid van
Admetus, die de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden niet onder ogen wil zien. En tot slot is
het de altijd weer hoopvolle boodschap dat ware liefde alles overwint.
Het Aischylos scholenproject
Maarten Grond en Sjeng Verheijden stonden aan de wieg van een inmiddels gerenommeerd
toneelproject, Aischylos genaamd, naar de eerste grote Griekse tragediedichter. Om het abstracte
begrip ‘Europa’ toegankelijker te maken voor jongeren werd dit initiatief onder de hoede van het
gymnasium van het Sint-Maartenscollege gelanceerd. Scholieren uit de euregio maken gezamenlijk
ieder jaar een tragedie, waarbij iedere speler zijn of haar eigen taal kan spreken. De
voorstellingen worden boventiteld in de taal van het land waar de voorstelling plaatsvindt. Een
orkest, eveneens bestaande uit leerlingen, vult het muzikale gedeelte van de voorstelling in.
Deelnemende scholen:
Sint-Maartenscollege, Maastricht
Bernardinuscollege, Heerlen
Athénée Royal Air Pur de Seraing, Seraing
Van Maerlantlyceum, Eindhoven
Het Kwadrant, Weert
Het College, Weert
Speeldatum 2018:
Zaterdag 26 mei, 20.00u
Locatie:
Sint Lambertuskerk
Koningin Emmaplein 7

6217 KD Maastricht
Kaartverkoop:
Kaarten via www.theateraanhetvrijthof.nl, entree €7,50.
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Excursie klas 1 O&O - rioolwaterzuiveringsinstallatie
Op woensdag 28 maart gingen de brugklassers die het vak Onderzoeken en Ontwerpen volgen, op
excursie. Het project van periode 4 gaat over het zuiveren van water. Daarom ging de excursie
naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Maastricht Limmel. Daar werden we ontvangen met
chocomel en limonade, waarna we een presentatie kregen over het proces van water zuiveren. Ten
slotte volgde een rondleiding over het hele terrein.
We hebben geleerd dat alle rioolwater uit de omgeving in Maastricht gezuiverd wordt en dat dat in
verschillende stappen gebeurt. Ook werd er verteld, dat alle rommel die uit het water gehaald

wordt, vervolgens weer wordt hergebruikt, bijvoorbeeld als verbrandingsmateriaal om energie op
te wekken. We mochten zelfs bij verschillende gedeeltes van de installatie binnen kijken. Ondanks
de stank, durfde uiteindelijk toch iedereen naar binnen!
Al met al een erg leuke excursie, waar iedereen veel geleerd heeft. Nu op naar het nieuwe project,
waar we het geleerde in de praktijk kunnen brengen.
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Even Voorstellen

Mijn naam is Harry Wijsen en ik start
woensdag 11 april a.s. als nieuwe medewerker (vrijwilliger) in het OLC/de
mediatheek van het Sint-Maartenscollege.
In september 2010 heb ik de beveiliging opgestart (PolyGarde) bij het Porta Mosana
College. Nadat de beginnersfoutjes waren weggepoetst heb ik deze goed draaiende
organisatie na een tweetal jaar overgedragen aan een nieuwe staf.
In 2012 heeft de heer Jan Vincken heeft mij gevraagd om het OLc 1 bij Porta te
versterken en te voorzien van een nieuwe impuls.
Ik ben er op maandag en woensdag en verheug me erg op mijn nieuwe functie.
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