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Op woensdag 9 november was er weer een gezamenlijke netwerkbijeenkomst 
voor alle SKOEM medewerkers in basisschool de Toermalijn in Maasbracht. 
Centraal op deze middag stond de vraag hoe onze onderwijskwaliteit zich 
verhoudt met de wijze waarop leerlingen met verschillende onderwijs-
behoeften aan het leren zijn binnen onze scholen en wat dat voor ons als 
leerkracht betekent. Na een sprankelende inleiding door Frank Cuppers 
(senior adviseur van “Onderwijs Maak Je Samen”) werden alle aanwezigen 
uitgenodigd de visie van ons onderwijs tegen het licht te houden.  
Na de pauze gingen we in de eigen netwerkgroepen aan de slag. 
 
 
 
Sinds enkele weken is juf Rinie afwezig wegens een urgente ingreep aan 
haar hart. Gelukkig is ze intussen wel weer thuis echter het herstel zal nog 
geruime tijd duren. We wensen onze collega veel sterkte en herstel toe. 
Juf Lynn Kriens is vervangster voor groep 1/ 2 op maandag en dinsdag.  
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   NIEUWS UIT HET VERKEER 

 
Zoals u al meerdere malen in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen vinden wij het 
als school heel belangrijk dat iedereen veilig deelneemt aan het verkeer. 
‘Zichtbaarheid en fietsverlichting’ zijn hierbij cruciaal. Alle groepen zullen hier 
in de komende weken aandacht aan besteden. Voor de leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8 stond er op maandag 21 november jl. een fiets-check op 
het programma. Deze leerlingen hebben samen met de politie hun fiets 
gecontroleerd op alle veiligheidseisen.  
Een welgemeend bedankje aan leden van de werkgroep verkeer en juf 
Simone, voor het benaderen van haar oud collega’s van politie Echt. 
 
Dankzij een uitgebreide lobby van enkele OR leden (waarvoor veel dank!) zijn 
er recent enkele lantaarnpalen geplaatst langs de parkeerplaats aan de 
voorkant van onze school. Zo wordt het in deze donkere dagen iets veiliger 
om de school te verlaten dan wel naar binnen te gaan. 
We zijn de gemeente Echt-Susteren erg dankbaar voor de fijne medewerking.  
 
Op donderdag 3 november hebben de kinderen van de groepen 1 en 2 in het 
kader van verkeersonderwijs het verkeersplein op onze speelplaats bezocht. 
Op het verkeersplein kunnen de kinderen op een speelse wijze kennis maken 
met het verkeer en de verkeersregels die er gelden. 
Het was een leerzame en leuke dag mede dankzij de hulp van enkele ouders. 
 

     
 
 
 

Aktie veilige school – thuis route parkeren 
 
Een week na de herfstvakantie zijn we gestart met de aktie veilige school – 
thuis route parkeren op de volgende plekken : 

- Patriciushof 
- Hubertusstraat 

 
De kinderen controleerden of auto’s (in tegenstelling tot voorgaande jaren) 
GOED geparkeerd stonden. Dit op de daarvoor bestemde plekken of in de 
parkeervakken. Hiervoor werden groene kaartjes uitgedeeld. 



 

 

   GEZONDE SCHOOL 

We moeten met deze aktie concluderen dat als we ALLEMAAL goed opletten 
waar we onze auto parkeren, we in staat zijn een hele veilige school- 
omgeving te creëren voor onze kinderen.  
Laten we de trend van de laatste weken het komend schooljaar voortzetten 
zodat het niet nodig is om bekeuringen uit te delen. 
 
Verder gaat onze dank natuurlijk uit naar de enthousiaste kinderen die 
gecontroleerd hebben, de hulpouders, het team en de BOA’s. 
 
 Het verkeersteam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals bekend is Patriciusschool uitgekozen voor de verstrekking van 
schoolfruit. Op maandag wordt het fruit geleverd en John zorgt dan voor de 
verdeling per groep. Soms……..zijn daarbij helpende handjes nodig: 
 

 



 

 

Welke ouders willen (via roulatie) meehelpen met het snijden van het fruit? 
We horen op donderdag welke fruitsoorten voor de komende week geleverd 
worden en weten dan pas of er in die week hulp nodig is. Wilt u af en toe 
komen helpen, dan graag even een berichtje aan juf Claudy. 
 

 
 
 
Naast gezonde voeding, fruitige tussendoortjes  en voldoende beweging is 
het in stand houden van een goed pedagogisch klimaat ook zeker van belang 
op onze gezonde school. We proberen zoveel mogelijk het positieve gedrag 
te stimuleren en te belonen. In diverse (boven)bouwgroepen kunnen de 
leerlingen ‘winnies’ verdienen. Enkele leerlingen uit groep 6 wisselden die in 
om in de groep van hun zusje of broertje te mogen voorlezen: 
 

 



 

 
TECHNIEKNIEUWS 

 
Ook in groep 1/ 2 wordt regelmatig techniek gegeven. In het kader van de 
door haar gevolgde bijscholing Wetenschap & Techniek liet juf Wenny de 
kleuters ervaren welke voorwerpen blijven drijven en welke zinken: 
      

     
 

 



 

    CULTUUR 

In het kader van Kunstmenu bezocht groep 7 vorige maand een 
cabaretvoorstelling en de leerlingen kijken met veel plezier terug op deze 
voorstelling “Tijdgeest’, een muzikale cabaretvoorstelling over veiligheid, 
hiphop en respect. In een uur tijd werden ze door de cabaretier verrast met 
diverse actuele, scherpe onderwerpen die op een heftige, maar humoristische 
wijze, aan bod kwamen.  
Tijdens de voorstelling ontdekte de cabaretier dat hiphop ook gaat over 
respect. Via typetjes met dikke accenten en absurde muzikale acts werd de 
geschiedenis van hiphop van de jaren '70 tot nu behandeld. Deze boeiende 
voorstelling heeft ons allemaal aan het denken gezet… waar we nog lang 
over na kunnen en zullen praten. 
  
Lara uit groep 7 blikt terug op de voorstelling: 

‘Tijdgeest’ is een theaterstuk over respect. Zij denken als je veel meer respect 
voor elkaar hebt en praat in plaats van vechten sommige oorlogen niet waren 
gebeurd. Iedereen verdient evenveel rechten. Er worden allemaal 
voorbeelden gegeven, de een nog erger dan de ander. Patrick, de cabaret 
speler deed serieuze onderwerpen, met gekke stemmetjes. Veel kinderen 
moesten keihard lachen. Elk verhaal was echt gebeurd. En er werd een heel 
goed voorbeeld gegeven over de twee rappers Biggy en 2 Pac, deze twee 
rappers zijn allebei dood geschoten. Toen kwam kabouter Rap en die deed 
een liedje met ons en maakte een rap over alle juffen die toen aanwezig 

waren. Tot slot een hele leuke middag!!! 

 

   
 
 
Op maandag 7 november en maandag 14 november maakten de groepen 3, 
5, 5/6 en groep 6 een mozaïek werkstukje. Dit gebeurde eveneens in het 
kader van het Kunstmenu. Hartelijk dank aan de kunstenaars Anneke Collaert 
en meneer Frans voor alle hulp bij deze opdracht. De werkjes zullen naar alle 
waarschijnlijkheid geëxposeerd worden bij verzorgingshuis ‘de Eghte’ en 
‘Vastrada’. Logisch ook, ze zijn prachtig geworden! 
 

       



 

 

 
 

       
 
 
 
 
 
Orgelmuziek 
 
Vlak voor de herfstvakantie kwam meester Ad Gijzels op bezoek in groep 5.  
Hij bouwde samen met de leerlingen een pijporgeltje in elkaar. Hij gaf uitleg 
over de toonhoogte i.c.m. de buislengte. We maakten muziek op fluitjes die hij 
gemaakt had van elektriciteitspijpen. Ook luisterden we naar muziek van 
draaiorgels en kermisorgels. We leerden een liedje en hij speelde op het 
accordeon mee.  Als afsluiting gingen we naar het kerkorgel kijken. Sommige 
kinderen mochten zelfs even hierop spelen. Bedankt meester Ad, we hebben 
veel geleerd deze ochtend. 
                Leerlingen en juf Simone van groep 5 



 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

ACTIE SPEELPLAATS 

Op zondag 13 november mochten de leerlingen van groep 4 meespelen met 
de Jeugdfanfare St. Joseph Pey. Dit als finale van het project ‘Allemaal 
Muziek” dat gedurende enkele weken is uitgevoerd op school. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op maandag 31 oktober vond in de Oranjerie in Roermond de uitreiking van 
de Rabobank clubkascampagne plaats. De immer actieve ouderraad van 
Patriciusschool heeft alle ouders opgeroepen te stemmen en dit heeft 
geresulteerd in een bedrag van € 602,28. Aan allen die op onze school 
hebben gestemd een welgemeend “Dank jullie wel”!  Het bedrag zal besteed 
worden aan het overkappen van de zandbak op de speelplaats. 

Op donderdag 3 november werden de cheques aan de plaatselijke 
verenigingen van Pey en omgeving uitgereikt en onze cheque prijkt op het 
bord “trots op….” dat in de lerarenkamer hangt. 



 

 

 
 

   OR penningmeester Ingrid werd gefeliciteerd door Johnny de Mol, in bijzijn van juf Simone. 

 
 

 
 
      In café ’t Hingen mocht OR secretaris Susan de cheque in ontvangst nemen. 

 



 

 

WINNAARS 
 
 
Begin oktober werd bij Judo Ryu een jubileumtoermooi georganiseerd en 
hierbij behaalde Sem (groep 5/6) de 1e prijs. 
In het toernooi dat een week later werd gehouden waren er opnieuw winnaars 
van bs Patriciusschool: Sem (groep 5/6), Milan (groep 2/3) en Daan (groep 6). 
 

                  
 
 
Zondag jl. is Sem Verstraeten uit groep 6 Limburgs kampioen geworden met 
judo in zijn gewichtsklasse -27 kilo. Hij heeft 7 partijen met de hoogste score 
gewonnen.   
 

   

 

 



 

 

ER IS ER EEN JARIG.... 

TENSLOTTE 

 EHBO HULP       

Gezocht lesgever/lesgeefster voor de praktijklessen jeugd EHBO 
  
Op onze school wordt al jaren jeugd EHBO aangeboden in het lespakket van 
groep 8. Vanwege ziekte van de huidige vrijwilliger/EHBO-er zijn we dringend 
op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor het praktijkdeel. 
 
Het theoriegedeelte wordt gegeven door de leerkracht en de praktijkhande-
lingen door de vrijwilliger(s). De lessen vinden plaats onder schooltijd en er is 
altijd een leerkracht aanwezig. Dag en tijd gaan in overleg met de leerkracht 
en de vrijwilliger. Ben je in het bezit van een EHBO- of BHV-diploma dan zijn 
we op zoek naar jou.  
Heb je interesse, wil je meer informatie of ken je iemand in je omgeving die dit 
misschien leuk vindt, vraag meer informatie bij de leerkracht van groep 8. 
In overleg is het ook mogelijk om eens een les mee te kijken.  
 
Geef u op, want zonder vrijwilliger kunnen er geen jeugd EHBO lessen 
worden gegeven op school. 
Dit betekent dan ook, dat als er niemand gevonden wordt, de leerlingen 
volgend schooljaar geen jeugd EHBO meer krijgen. 
 
 

 

 

 

Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Pastoor Bert op vrijdag 
25 november a.s. Abraham ziet.  
Afgelopen dinsdagmiddag was meneer pastoor op school om enkele lessen 
te verzorgen. Samen met de kinderen uit groep 3 t/m 8 hebben we hem 
getrakteerd op een muzikale felicitatie én een cadeautje aangeboden: een 
foto van genoemde groepen geformeerd tot een 50 en een foto van de kerk, 
gezien vanuit de positie van het dak van onze school. 
Tenslotte waren er heel veel handjes voor de (bijna) 50-jarige pastoor Bert. 
 

    



 

 

 NIET VERGETEN…. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Zoals eerder via de website bekend gemaakt is, er een dringend verzoek het 
haar van uw kind(eren) regelmatig door te kammen i.v.m. luizencontrole. 
Aan te bevelen: elke eerste maandag van de maand dus 5 december, 2 
januari, 6 februari, 6 maart enz.  Mocht uw kind onverhoopt hoofdluis hebben 
opgelopen dan verzoeken wij de luizenzak een nacht in de diepvries te 
leggen. Hierna kan deze weer gewoon gebruikt worden. 
 
 

             
Wij wensen alle kinderen en hun familie een gezellig Sinterklaasfeest 

 

 
Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
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