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Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn de netwerkgroepen die bestaan 
uit leerkrachten van diverse SKOEM scholen weer bij elkaar gekomen. 
Sommige groepen zijn gewijzigd van samenstelling en er zijn ook enkele 
nieuwe netwerkgroepjes ontstaan. Tijdens onze teamvergaderingen staat 
netwerkleren regelmatig op de agenda. Zo is een groepje collega’s als 
netwerk bezig met ‘talentontwikkeling’ of te wel Meervoudige Intelligentie. 
Immers, naast taal, rekenen, lezen, kunnen kinderen ook andere talenten 
ontwikkelen op gebieden als muziek, dans, tekenen enzovoort. 
Ook dit schooljaar volgen een aantal leerkrachten van onze school de 
nascholing rondom Techniek en Wetenschap. Deze wordt verzorgd op 
Connect College Echt. Naast uitwisseling met de cursisten van vorig 
schooljaar is er ook praktische toepassing op de eigen school, zowel in 
teamvergaderingen als in de diverse groepen.  
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Naast de CIOS studenten die regelmatig gymlessen verzorgen hebben we af 
en toe (oud) leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs te gast. Op dit 
moment vervullen enkele VMBO 4 studenten van Connect College een 
snuffelstage van twee weken. In het voorjaar komen opnieuw enkele (oud) 
leerlingen naar onze school voor een korte stage. 
In groep 2/3 zal vanaf november een stagiaire van Leeuwenborgh (opleiding 
pedagogisch werk) aanwezig zijn voor twee dagen per week. 
Het is fijn dat collega’s de tijd en energie willen vrij maken voor de begeleiding 
van deze jonge mensen. Anderzijds zijn we als school blij met de geboden 
ondersteuning door deze stagiaires. 
 
 
 
 
 

Onze samenleving verandert voortdurend onder invloed van o.a. allerlei 
technische ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarmee ook het basisonderwijs 
te maken heeft. Zo zijn krijtborden vervangen door LCD-schermen en worden 
werkstukken niet meer op papier uitgewerkt maar via de computer of laptop. 
Informatiestromen lopen ook niet meer via de gebruikelijke nieuwsbrief die 
aan kinderen wordt meegegeven, maar worden geplaatst op de site van de 
school. Die site moet dan wel actueel en functioneel zijn. Een streven dat in  
de afgelopen jaren door SKOEM is uitgezet middels een opdracht aan een 
(privé) webdesigner. Helaas hebben de inspanningen van deze 
opdrachtnemer (en de nodige inspanningen vanuit het bestuurskantoor van 
SKOEM) niet tot succes geleid. Daarom heeft het bestuur van SKOEM de  
opdracht per direct beëindigd en aan een professionele webdesigner 
(Gosidesign uit Maastricht) de opdracht verstrekt voor de stichting en haar 
scholen op korte termijn de websites te bouwen. Van deze webdesigner is  
bekend (en wordt ook contractueel vastgelegd) dat de sites binnen 6 tot 8 
weken in de lucht zijn. We hopen daarmee een hoofdstuk af te sluiten dat (zo 
erkent SKOEM) in een eerder stadium al had moeten leiden tot de nu 
gekozen oplossing. 
 
 
 

 

 

In de openingsvergadering is o.a. gesproken over de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen en daarbij kwam ook de onrust tijdens het 
speelkwartier ter sprake. Daarop is door het team besloten de pauzetijden te 
splitsen: de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben pauze van 10.15u tot 10.30u 
en groep 1 t/m 4 aansluitend van 10.30u tot 10.45u. We zouden een proeftijd 
houden tot aan de herfstvakantie en deze zal worden verlengd. 
In een recente teamvergadering hebben we e.e.a. geëvalueerd en de 
bevindingen zijn positief: er is meer speelplek voor de kinderen en er zijn 
beduidend minder incidentjes op de speelplaats. 



 

 

   NIEUWS UIT HET VERKEER  

 

 

Oktober is traditioneel de fietsverlichtingsmaand. Vandaar dat we hier ook 
enige aandacht aan willen geven.  
Het gebruik van goede verlichting op de fiets in de donkere dagen   
helpt verkeersongelukken te voorkomen. Dus………….. 

                                                                                                           

         
 

                                                    Het verkeersteam         
 

 
ONTHULLING VERKEERSBORD. 
 
Woensdag 19 oktober is het verkeersbord op de Hubertusstraat (ingang 
Patriciushof) feestelijk onthuld door Milan uit groep 8, samen met wethouder 
Peter Ruijten van de gemeente Echt Susteren. 
In het kader van de verkeersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om 
de verkeersveiligheid rondom de school te bevorderen mocht er een 
verkeersbord gemaakt worden. 
Op de verkeersdag van afgelopen schooljaar is er voor groep 7 (toen) een 
wedstrijd geweest om een verkeersbord te ontwerpen. Uit al deze tekeningen 
heeft de wethouder er 1 gekozen: de tekening van Milan. Hier is een echt 
uniek verkeersbord van gemaakt. We hopen dat de boodschap die dit bord 
uitdraagt (“traag”/30 in de buurt van een schoolomgeving) voor iedereen 
duidelijk is!!      



 

 

             

 
 

    
 

In het kader van de verkeersveiligheid vragen we om de toegang tot het 
zebrapad (dat voor school is aangelegd) vrij te houden. Het blijkt dat er nogal 
eens ouders staan die op hun kind(eren) wachten. Wij verzoeken u vriendelijk 
erop te letten dat er voldoende plek is voor het gebruik van het zebrapad. 
Namens alle kinderen bedankt voor de medewerking. 



 

 

 
                             Een trotse Milan temidden van groep 8 en groep 3 van juf (mama) Claudy. 
 

 

                       
Heel mooi om te zien hoe de fietsen van de ouders keurig in een rij werden geparkeerd  
tijdens de druk bezette algemene ouderavond. 

 



 

 

   GEZONDE SCHOOL 

 DUURZAAMHEID 

 
 

 

 
 
         Gezond eten en gezond bewegen gaan hand in hand: Op onze gezonde school wordt      
         het sportveld goed gebruikt. Meester Jeroen en meester Bert trappen een balletje met  
         de kinderen uit groep 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 10 oktober was het dag van de duurzaamheid.  
In aanloop naar deze dag werd er door de leerlingen van groep 5 van 
basisschool Patricius plastic afval ingezameld: Enkele rietjes en wikkels van 
koekjes kwamen terecht in de "plastic-afvalzak" i.p.v. in de afvalbak. 
Juf Simone las voor uit het voorleesboek "De wereld van plastic".  
Daarnaast heeft school een knikkertegel, gemaakt van gerecycled plastic 
ontvangen. Deze werd op maandag neergelegd en officieel ingewijd. Vanaf 
nu kan er dus gezellig geknikkerd worden op de speelplaats. 
 
 
 
 



 

 

KINDERBOEKENWEEK 

 

                       
 
 
 
 

Tijdens de Kinderboekenweek werd aan de kinderen in groep 3 een verhaal 
voorgelezen over Wiebel en Kriebel: Die zijn stiekem bij de heks naar binnen 
gegaan en hebben iets teveel van de toverdrank gesnoept……..het resultaat: 

            



 

 

OPGERUIMD STAAT….. 

       

 

 
 
 
 
Terwijl de leerlingen van onze school kermis vierden was er voor de meesters 
en juffen een studiedag en een gedeelte van deze kermismaandag werd 
besteed aan het opruimen van de zolder. Er werd een container gehuurd en 
die werd aan het einde van de dag tjokvol afgevoerd. Nu hebben we een 
mooie zolder waar de spullen overzichtelijk zijn opgeslagen. 
 

    



 

 

 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 7 november, 5 
december, 2 januari 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. 
 

           FIJNE HERFSTVAKANTIE TOEGEWENST 
 

                    
 
               Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
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