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Jet-Net Career Day 7 november 2018
Na een gezellige busreis samen met leerlingen van de Bernard Lievegoed School kwamen we aan bij
het TechniekHuys in Veldhoven. Hier was een kleine 'beurs’, waar we onder begeleiding van
studenten van het MBO, HBO en WO mochten rondlopen. Op deze beurs stonden bedrijven zoals
Sabic, DSM en Shell, maar ook hogescholen en Defensie. Elke stand had een korte of lange
presentatie, soms in combinatie met een interactief gedeelte. Zo hebben we bijvoorbeeld
bathbombs gemaakt bij een hogeschool en een stuiterbal met huis-, tuin- en keukenattributen
zoals zetmeel en lijm. Maar ook was er een Dekans om virtual reality te ervaren en een moeilijke
puzzel op te lossen bij VDL.
Kortom een dag boordevol spanning en plezier!
Bram van der Velden
Sint-Maartenscollege, V5D
Begeleiders: mevr. C. Smeets en dhr. A. van der Heiden

NLT naar AZM 21 november 2018
Woensdag 21 november jl. heeft de NLT-klas het Academisch Ziekenhuis te Maastricht bezocht. Dit
uitje werd door mevr. C. Smeets georganiseerd. Waarom zijn wij naar het ziekenhuis gegaan? We zijn
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naar het ziekenhuis gegaan omdat we bij het vak NLT met de module medische beeldvorming bezig
zijn. Het doel van dit uitje was om te zien hoe men in de praktijk te werk gaat.
Het uitje bestond uit twee delen. In het eerste deel, een tentoonstelling, kregen we van alles te
weten hoe men in het verleden omging met straling en operaties. Tijdens het tweede deel werden
we in groepjes ingedeeld en door een student/medewerker begeleidt. Elke groep had zijn eigen
specifiek onderwerp en werd rondgeleid door het ziekenhuis. Alles wat met straling te maken had
werd door de student/medewerker uitgelecht. Het bezoek aan het AZM begon om 16.30 uur en
eindigde om
18.00 uur. Het was een leuke en leerzame tijd in het ziekenhuis en iedereen heeft ervan genoten.
Michele Paloni, havo 5

Twee leerlingen zelf aan de slag met echografie tijdens excursie Medische beeldvorming in MUMC.
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Jaarplanning 2018-2019
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Nieuwsbrieven in spam
Het kan voorkomen dat onze nieuwsbrieven met daarin belangrijke informatie, zoals de
ouderbijdrage 2018-2019, uitnodigingen voor ouderavonden etc., in uw spam box terecht komen.
Raadpleeg deze spam box om misverstanden te voorkomen.

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.
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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