
 

 

 

SCHOOLONTWIKKELING       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

        BS Patricius 

Hubertusstraat 1 
6102 AS Echt 

Tel. 0475-482225 
 

e-mail: info@bspatricius.nl 
website: www.bspatricius.nl 

 
JAARGANG 2016 - 2017    NR. 1 –    29 september 2016 

 

 

 

 In deze nieuwsbrief 
 

                     Agenda 

 
Schoolontwikkeling 
Nieuwe collega 
Stagiaires 
Gezonde school 
Nieuws uit het verkeer 
Speelplaats 
Ouderavond 
Gevonden voorwerpen 
Dopjes inzamelen 
Website 
Winnaars 
Schoolvoetbal 
Niet vergeten… 
Tenslotte 
 

 
   
19 oktober 
26 september 
29 september 
 
3 oktober 
12 oktober  
21 oktober 
24 t/m 28 oktober 
 
14 nov 

 
 

 
 
Orgelproject groep 5 
Week van de smaaklessen 
OR vergadering 
 
Vrije dag leerlingen 
IKL natuurproject groep 8 
Verkeer: dode hoek groep 8 
Herfstvakantie 
 
MR vergadering 

   

  
 
 
 
 
 
Onze school heeft een digitaal handelingsprotocol aangeschaft voor de 
identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen. Volgens onze visie 
verdienen alle leerlingen op onze school zorg en aandacht.  
Het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een online toolkit met 
instrumenten die leerkrachten helpen om begaafde leerlingen te herkennen 
en begeleiden. Leerkrachten mogen geen diagnoses geven, wij noemen geen 
enkele leerling hoogbegaafd, wij selecteren wel leerlingen die duidelijk 
bovengemiddeld scoren op alle vlakken en kenmerken van begaafdheid 
vertonen.  
Het DHH bestaat uit verschillende modules die afwisselend door 
leerkrachten, ouders én de leerlingen zelf worden ingevuld en besproken. 
Elke module kost tijd om in te vullen, naast de dagelijkse werkzaamheden van 
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de leerkrachten. Mocht uw zoon/dochter door de leerkracht(en) gesignaleerd 
worden, dan wordt u hier vanzelfsprekend van op de hoogte gesteld.     
De komende maanden gaan wij als team concrete afspraken maken voor de 
begeleiding voor de desbetreffende leerlingen. 
 
 
 
 

 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar is Judith van Kessel op onze school 
begonnen als zorgcoördinator. Ze stelt zich hierbij aan u voor: 
 
Hallo allemaal, 
Sinds september mag ik deel uitmaken van het team op bs Patricius als 
zorgcoördinator. Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag op het 
kantoortje naast juf Marion. 
In maart is mijn zoontje Juul geboren en heb ik de hele zomer 
zwangerschapsverlof gehad, omdat ik zo lang vrij heb gehad was het fijn om 
weer aan de slag te mogen gaan.  
Voordat ik op bs Patricius kwam werken heb ik als groepsleerkracht een jaar 
op bs de Violier gewerkt en 7 jaar op bs 't Breerke in Maasbracht.  
De afgelopen week ben ik bij alle leerlingen in de klassen komen kijken, zodat 
ik iedereen hopelijk snel leer kennen. Wat wordt er hard gewerkt in alle 
groepen zeg, ik zag heel veel betrokken leerlingen!  
Als ondersteuning van de leerkrachten zal ik indien nodig ook gesprekjes en 
individuele toetsen bij leerlingen afnemen, evenals aansluiten bij 
oudergesprekken en trajecten. 
We zullen elkaar vast tegenkomen in de wandelgangen op school! 
 
 
 

 

 
Ook dit schooljaar zullen enkele CIOS studenten op dinsdag diverse 
gymlessen in de verschillende groepen verzorgen.  
Daarnaast komen ook (oud) -leerlingen van Connect College voor een 
weekstage in oktober en februari. 
Wij wensen alle stagiaires een leerzame en gezellige tijd op onze 
basisschool. 
 
 
 
 
 
Om het logo van de Gezonde School een mooi plekje te geven heeft juf 
Claudy, met hulp van haar schoonvader gezorgd voor een prachtige zuil met 
een héle grote appel. Tijdens de prijsuitreiking van de actie op voeten en 
fietsen was er een korte onthulling en de zuil is intussen in de hal van onze 
school geplaatst. 
 



 

 

   NIEUWS UIT HET VERKEER 

 

 
 
 
 
 
 
Het verkeersteam van onze school heeft afgelopen voorjaar overleg gehad 
met de gemeente Echt- Susteren om te bekijken wat er nog meer aan 
verkeersveiligheid rondom school kon worden gedaan. 
Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen waarover u op onze 
website meer informatie en foto’s kunt vinden. 
Mede namens alle leerlingen willen wij de medewerkers van de gemeente 
Echt-Susteren heel hartelijk danken voor de realisatie van de diverse 
aanpassingen. 
In de week van 19 september hadden we de actie week  “op voeten en fiets 
naar school”. 
Het was een enorm succes !!! 
  

88,81% 
  

van jullie kwam te voet of met de fiets naar school. Super !! 



 

 

Het was een nek aan nek race tussen de groepen met het plakken van 
voetstappen. 
Uiteindelijk kwam in de onderbouw groep 3 als winnaar uit de bus. Bij hen 
pronkt nu de Wisselbeker Verkeer in de klas. 
Bij de bovenbouw kwamen alle leerlingen van groep 8 bijna alle dagen te voet 
of met de fiets naar school.  Proficiat ! Ook in deze klas prijkt nu de 
Wisselbeker Verkeer. 
  
Langs deze weg willen we jullie allemaal hartelijk danken voor jullie inzet voor 
deze actie. 
We hopen dat jullie ook in de toekomst zoveel mogelijk te voet of met de fiets 
naar school blijven komen, om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te 
maken.               Het verkeersteam                             
                                                                                 

             
     
 
 



 

 

 
 
                              Grote blijdschap bij de winnende groepen 3 en 8 

 

 
 
 

                
             stappenmeter              gezond bewegen én gezond eten  



 

 

GEVONDEN  VOORWERPEN 

SPEELPLAATS 

OUDERAVOND 

 
 
 
Wij verzoeken vriendelijk doch dringend uw kind(eren) niet te vroeg naar 
school te sturen. Zeker in de middagpauze is het voor de ouders van de 
tussen schoolse opvang  (TSO) niet prettig als ‘niet-overblijvers’ op de 
speelplaats komen. Vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen zijn 
leerkrachten op de speelplaats om toezicht te houden. 
 
Daarnaast krijgen we geregeld signalen dat m.n. de jongere kinderen nogal 
eens de speelplaats op – en aflopen bij het hek van ’t Patriciushofje als ze 
naar school worden gebracht. Wellicht kunt u (als (groot)ouders) met uw 
(klein)kind afspreken dat eenmaal op de speelplaats zijn betekent daar ook 
blijven! We besteden hier in de klas ook aandacht aan, echter hierbij is uw 
medewerking zeer gewenst.  
Bedankt dat u ons wilt helpen de veiligheid van onze kinderen te waarborgen. 
 
 
 
 
 
Op woensdag 28 september mochten we een groot aantal ouders begroeten 
op de algemene informatiebijeenkomsten in de diverse groepen. We 
waarderen dit echt; het is fijn dat ouders de tijd nemen om te komen luisteren 
naar de leerkracht(en) van hun kind(eren). 
 
In een gezamenlijk ‘tussen halfuurtje’ was er een presentatie van de dames 
die de scholing voor de TSO (tussenschoolse opvang) verzorgen.  
Desirée Veelen en Bianca van Term gaan binnenkort ook een workshop 
verzorgen voor ouders met opvoedingsvragen. Deze workshop kost € 15,- pp 
en wordt gegeven in onze school. Diverse ouders hebben zich ingeschreven 
voor nadere informatie en/of een folder meegenomen. 
Voor wie dit gemist heeft hierbij de webiste gegevens van beide dames, hier 
vindt u meer informatie: 
 

www.labyrint-therapie.nl 
www.praktijkozitdatzo.nl 

 
 

 

 
De bak "gevonden voorwerpen" puilt regelmatig uit en intussen zijn sjaals en 
wanten in de kledingcontainer gedaan. Er ligt nog een judopak, evenals 
diverse andere kledingstukken. Wellicht kunt u even op school binnenlopen 
om te kijken of er iets van uw kind is blijven liggen? 
De bak wordt regelmatig leeggemaakt en niet opgehaalde spullen gaan dan in 
de kledingcontainer. 
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DOPJES INZAMELEN 

   WEBSITE 

 
 
 
Het inzamelen van dopjes, een actie die gestart werd door de communicanten 
van het afgelopen schooljaar wordt per 1 oktober a.s. afgerond. Volgende 
week donderdag worden de gespaarde doppen op school nog opgehaald  . 
Inmiddels zijn de namen van diverse restaurants, ijssalon e.d. die met onze 
actie hebben meegedaan, doorgegeven aan de betreffende organisatie en 
hier zullen regelmatig dopjes opgehaald worden. 
 

 
 
                   De kleindochters van oma Ruyters zijn trots op de gespaarde doppen. 

 
 
 
 
 
 
Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de vernieuwing van de websites van alle 
SKOEM scholen. Op dit moment staat de deadline voor de externe beheerder 
die hiermee is belast, op maandag a.s: Dan zal alle informatie, documenten 
en foto’s zoals die eerder geplaatst werden weer goede staat zijn terug 
gebracht, aldus onze Clusterdirecteur. 
We wachten in spanning af en hopen dat kindlink (of schoollink) dan ook zeer 
spoedig geactiveerd kan worden. 
 
 



 

 

WINNAARS 

SCHOOLVOETBAL 

 
 
 
De dikke bandenrace 
Ik was 1e geworden op de dikke bandenrace en het was ook te zien op de 
Loes tv. Verder was het ook te lezen in het Weakblaed. 
Ik zorgde dat ik goed weg kwam en na de bochten ging ik staan. 
En profiel Wijnen had mijn fiets na gekeken.  
Ik vond het leuk en volgend jaar ben ik er weer. 

 

   Jort Beckers uit groep 5/6 

 

 
Enkele weken geleden hebben een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 van 
onze school deel genomen aan het ‘t Grenzüberschreitenden  Fußballturnier 
2016 (Grenzland Voetbaltoernooi) voor basisscholen. 
Dit toernooi vond plaats in Huckelhoven (Duitsland ) en de voetballers hebben 
hun sportieve plicht met verve verricht. 
Langs deze weg een welgemeend bedankje voor de begeleiders én voor 
‘onze’ meester Huub Heijthuijsen: BEDANKT voor alle hulp!! 
 
We kwamen aan op school. Later die ochtend gingen we lunchen. Toen we 
klaar waren met eten gingen we naar het grenzland toernooi. We zijn gaan 
omkleden en zijn gaan warmlopen. De eerste wedstrijden waren begonnen. 
Team 1 verloor en team 2 won met 1-0 . En er volgde nog heel veel 
wedstrijden. Team 1 werd achtste en team 2 werd vierde. We kregen 
voetballen voor op het schoolplein. Iedereen vond het leuk !!! 
          Vinnie en Dean uit groep 8 
 



 

 

 NIET VERGETEN…. 

CLUBKAS RABO  
 

 

 

 
 
 

 
Rabobank Roermond-Echt draagt het 
verenigingsleven een warm hart toe en stelt via 
de Rabobank Clubkascampagne €125.000,- ter 
beschikking. 
 
Als lid van de Rabobank mag u meebeslissen 
waar deze bijdrage naar toe gaat. De ouderraad 
van basisschool Patricius doet ook mee aan 
deze actie om een overkapping van de zandbak 
te realiseren en een buitentribune om sportieve 
en culturele activiteiten te organiseren voor 
jong en oud.  
  

De stemkaart zal een dezer dagen op de deurmat vallen. Geef ons 
uw stem in de periode van 4 t/m 15 oktober 2016 en geef de 
ouderraad een financieel steuntje in de rug.  
 
 
 
 
Het zou fantastisch zijn als u en uw 
familie/vrienden stemmen geven aan ons.  
 
Alvast bedankt voor uw stem! 
 

 
 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
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 oktober, 7 
november, 5 december 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. 
 
 
 



 

 

TENSLOTTE 
 
 
 

 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders 

fijne kermisdagen toe. 
 
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 
 
 
 

Zie hieronder de nieuwsbrief gezonde school (september 2016) met 
dank aan juf Claudy. 

 
    
 
 
 
 



 

 

 


