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 In deze nieuwsbrief 
 

                     Agenda 
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Kledingcontainer 
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   6 juli 
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Schoolpleinsportdag (’s middags) 
Musical uitvoering groep 8 
 
Rapporten mee naar huis,  
Laatste schooldag (alle leerlingen 
hebben vanaf 12 uur vrij!) 

   

  
 
 
 
 
Op dinsdag 31 mei jl waren de locatiedirecteuren van Skoem, samen met de 
cluster directeuren, voorzitter college van bestuur en een aantal directeuren 
van Triade in Stevensweert voor een bijeenkomst over “gedeeld leiderschap’.      
In de ochtend waren er lezingen van diverse hoogleraren, het middag-
programma werd gevuld met ‘practical labs’ , in groepen ervaringen 
uitwisselen en casussen bespreken van de eigen school.                    

De leerkrachten uit de onderbouwgroepen van diverse Skoem scholen 
vormden afgelopen schooljaar een netwerkgroep en o.l.v. Gemmie Derksen 
(BCO Onderwijs-advies) is gezocht naar een alternatief voor de 
groepsplannen taal en rekenen zie tot voor kort weliswaar werden gemaakt 
echter ook vaak in de la verdwenen. “Met veel input van leerkrachten is 
gekomen tot de aanpak van een cyclisch proces met een overzichtelijk 
themagroepsplan op a3-formaat”, aldus Gemmie. Aanvankelijk wilden de 
leerkrachten met ‘KIJK! Beredeneerd aanbod” aan de slag. Dit werkte niet, 
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SCHOOLVERLATERS      

 NIEUWS uit het VERKEER 

het kost simpelweg te veel tijd om dat goed te doen en de leerkrachten waren 
blij toen Gemmie met een werkbaar alternatief kwam. De ervaringen worden 
gedeeld met collega’s van andere scholen en zo wordt gewerkt aan de eigen 
ontwikkeling. Samen wordt het plan verder verfijnd  en activiteiten als taal en 
rekenen worden geïntegreerd binnen de thema’s.                                                                                  
Gemmie onderschrijft de mening van de leerkrachten: “Door het 
themagroepsplan denken ze goed na over het onderwijs, ze kijken wie wat 
nodig heeft, nemen beslissingen, voeren het uit, evalueren en formuleren op 
basis daarvan nieuwe doelstellingen. Op die manier werken ze doelgericht 
aan de ontwikkeling van de leerlingen.” 

Een van de speerpunten in de schoolontwikkeling van het nieuwe schooljaar 
ie een doorgaande lijn in het aanbod aan meer begaafde leerlingen in onze 
school. Om deze groep nog beter in beeld te brengen gaan we gebruik maken 
van een signaleringsinstrument. Daarnaast gaan we de uitdagende 
leeromgeving verbeteren, evenals de inzet van materialen. 
Hierover leest u meer in een volgende nieuwsbrief.      
 

 

 

Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden en voor groep 8 
betekent dit afscheid nemen van de basisschool. Op dit moment wordt er hard 
geoefend aan de eindmusical die in de laatste schoolweek zal worden 
opgevoerd, op maandag voor papa’s en mama’s en op dinsdag voor overige 
belangstellenden. De kaartjes voor de voorstelling op dinsdag zijn verkrijgbaar 
bij juf Annet, groepsleerkracht in groep 6. 
Op vrijdag 22 juli om 12.00 u nemen we op gepaste wijze afscheid van onze 
schoolverlaters.  
 

 

 

In de laatste week van mei werd de jaarlijkse verkeersdag gehouden met dit 
jaar als motto:  

“ZEG NEE TEGEN DE MOBIEL IN HET VERKEER , 

 DAN BEN JE EEN TOFFE PEER” 

De hele dag stond in het teken van verkeer en de tussen diverse activiteiten 
door was er tijd voor een gezonde versnapering. 
Aan het einde van de middag kon een grote groep ouders, opa en oma’s 
genieten van optredens van diverse groepen leerlingen.  
Deze spectaculaire afsluiting in de sporthal kreeg een officieel tintje door de 
aanwezigheid van wethouder Ruijten die het logo van de gezonde school 
mocht onthullen. Hij ontving, evenals juf Claudy,  een passend gezond 
presentje uit handen van de verkeersouders.  
Langs deze weg nogmaals een welgemeend bedankje voor allen die deze 
verkeersdag wederom tot een groot succes hebben gemaakt. 



 

 

 

GEZONDE SCHOOL 
 

  SPEELPLAATS 

 

                         Schooltennis 
 
Zoals u weet is sporten en bewegen bij kinderen, goed voor een gezondere 

leefstijl en een betere sociale ontwikkeling. Wanneer kinderen op jonge 

leeftijd beginnen met sport en bewegen is de kans groter dat ze structureel 

ook op latere leeftijd blijven bewegen. Schooltennis sluit perfect aan bij deze 

doelstellingen en daarom wordt de aankomende weken schooltennis 

georganiseerd. Tijdens dit project worden er twee tennislessen in de gymles 

op school gegeven. Deze tennislessen, waarbij plezier hoog in het vaandel 

staat, worden gegeven door een enthousiaste professionele tennisleraar van 

de tennisvereniging Echt, samen met de docent van de groep.                

Plezier en samenspel  daar draait het om! 

Sportieve groet, 

Jeugdcommissie Tennisclub Echt en de docenten van groepen 3,4 en 5  

 

   
 
 

 
Aan de rand van de stilteplek op onze speelplaats werden vlak na de 
meivakantie enkele bloembakken geplaatst, ter afscheiding van deze stilte-
plek. Enkele bereidwillige ouders vulden de bakken met bloemaarde en ook 
zorgden zij voor enkele mooie plantjes hierin, waarvoor onze welgemeende 
dank! 
Nog voor er gelegenheid was om een foto te maken van onze nieuwste 
aanwinst (gewacht op een beetje zonneschijn…….) werden we opgeschrikt 
door het bericht dat de bakken omver geduwd en vernield waren. Ook werden 
enkele springpalen kapot gemaakt. Dit stemt ons zeer verdrietig en ook boos.  
Intussen is aangifte gedaan bij de politie, de wijkagent is op bezoek geweest 
op school en de ouders hebben aangeboden nieuwe bakken te plaatsen. 
We hebben buurtbewoners gevraagd om een extra oogje in het zeil te 
houden. Ook de politie zal extra surveilleren. 



 

 

 GROETJES UIT……. 
 
 

Groep 8 bracht enkele weken geleden een bezoek aan het Rijksmuseum in 
Amsterdam: 
 

     

 



 

 

 

En groep 3 genoot van hele fijne relaxlessen met dank aan mama Eline: 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
Het is wel bekend dat Pey een kind rijke buurt is en op school hebben we 
intussen 6 tweelingen, waarvan er maar liefst 3 in groep 1a zitten. 
De schoolfotograaf heeft de kleuters op de foto gezet:  
 
 
 

 
 
 



 

 

   AFGESTUDEERD 

 
In de afgelopen maanden waren er diverse studenten op onze school bezig 
met afstudeeropdrachten. Mede dankzij de hulp en medewerking van onze 
leerlingen en hun ouders zijn deze dames geslaagd. Wij wensen Nathalie, 
Vicky en Iris van harte proficiat en veel succes met hun verdere carrière:  
 
Nathalie Meuwissen heeft een leerlijn dansen opgesteld en meldde ons trots 
dat ze haar scriptie heeft behaald met een 7,6 als eindcijfer. 
Intussen heeft ze in diverse groepen nog een dansles gegeven en voor wie 
meer interesse heeft: er is nog plek op haar dansschool, zie ook de poster die 

op school ophangt of ga naar de website: www.ndance.nl 

 
Vicky schrijft het volgende: 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Bij deze een laatste update omtrent mijn afstudeerproject in het kader van 
beweging voor kinderen tussen de 8-9 jaar (groep 5). Het project is namelijk 
succesvol afgerond en dat betekent dat ik geslaagd ben voor de master 
Interaction Design (opleiding Communicatie en Multimedia Design, LUCA 
School of Arts, Campus Genk). Dit heb ik onder andere te danken aan 
basisschool de Patricius, de betrokken docenten, de betrokken leerlingen en 
de betrokken ouders. Via deze weg nogmaals veel dank hiervoor.  
Bij deze zal ik het project kort omschrijven voor de ouders/verzorgers die niet 
op de hoogte waren van het project. Het project genaamd Sport GOZER is 
een interactief speelobject dat kan dienen als preventiemiddel om kinderen te 
stimuleren om te bewegen. De Sport GOZER bestaat uit drie componenten 
namelijk: 1) een tas 2) een telefoon met een app met een gezichtje 3) en 
iBeacons (binnen het project wordt er verwezen naar ''diamantstenen''). Deze 
drie componenten zijn nauw met elkaar verbonden waardoor de kinderen 
spelenderwijs bewegen. De spelletjes zijn gebaseerd op bestaande 
oefeningen. Tevens zijn er spelmogelijkheden met de diamantstenen waarbij 
de kinderen zelf parcours kunnen uitzetten voor elkaar. Alle stappen die de 
kinderen zetten middels het spelen van spellen worden vervolgens beloond 
met ''fitpunten''. Met deze punten kunnen meer spelmogelijkheden worden 
vrijgespeeld. Voor meer informatie over het project kunnen jullie altijd mailen 
naar: vicky.bongaerts@gmail.com 
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  KLEDINGCONTAINER 

 VAKANTIEROOSTER 

En tenslotte laat Iris ons weten: 
 
Hierbij wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken voor de medewerking aan mijn 
onderzoek naar de beginnende geletterdheid van kinderen met een risico op 
dyslexie. 
De resultaten zijn anoniem verwerkt worden in mijn masterscriptie. 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de fonologische 
voorspellers van beginnende geletterdheid bij kinderen met een risico op 
dyslexie, om zodoende leesproblemen in de toekomst op te kunnen sporen 
en te kunnen voorkomen. Zoals jullie weten is dit onderzoek afgenomen bij 
kinderen uit de groepen 2 en 3 van verschillende basisscholen in Midden-
Limburg. In totaal hebben aan dit onderzoek 30 kinderen deelgenomen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Iris Franssen. 
 

 

 

 

 

 

De kledingcontainer die aan de schoolpoort staat wordt regelmatig geleegd en 
recent gaf een van de medewerkers aan dat hij heel graag naar bs Patricius 
komt omdat de kleding netjes in zakken zit. Dat is een pluim voor alle ouders!  
Heel hartelijk bedankt en blijft u vooral doorgaan met het vullen van de 
kledingcontainer want de opbrengst gaat deels naar een goed doel en komt 
deels ten goede aan onze leerlingen, namelijk via de betrokken ouders van de 
ouderraad die het initiatief tot plaatsing hebben genomen. 
 
 
 

 
 
 
Voor het schooljaar 2016/ 2017: 
 
Kermis in Echt:    3-10-2016 
Herfstvakantie  24-10-2016 t/m 28-10-2016  
Kerstvakantie  26-12-2016 6-1-2017 
Carnavalsvakantie  27-2-2017 t/m 3-3-2017  
Paasmaandag  17-4-2017  
Meivakantie   24-4-2017 t/m 5-5-2017  
Hemelvaart    25-5-2017 en  26-5-2017  
Pinkstermaandag  5-6-2017  
Zomervakantie  17-7-2017 t/m 25-8-2017 
 
 
 
 



 

 

 

TENSLOTTE 

 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 4 juli, 
1 augustus, 5 september, 3 oktober 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. 
 
 
 
 

 
 
Onze website www.bspatricius.nl is vernieuwd en de leerkrachten zullen de 
ouders van hun groep ook via berichtjes op het groepsblog op de hoogte 
houden van interessante informatie en belangrijke nieuwtjes over onze 
school.  
We wachten nog op de aanpassing voor kindlink dat in plaats van de 
mailmelder komt, daarover ontvangt u t.z.t. meer informatie. 
 
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 

 

 
 
Zie hieronder informatie GGD: 

http://www.bspatricius.nl/


 

 

 

Nieuwe app ‘GGD reist mee’ 

Onlangs is de gratis app van GGD Reisvaccinaties: ‘GGD reist mee‘ 
gelanceerd. Hij is geschikt voor zowel iOS als Android. De app maakt 
gebruik van GPS en kan ook offline gebruikt worden. De app is bedoeld 
voor reizigers/ouders die naar (sub)tropische bestemmingen reizen. 
Deze app biedt de volgende mogelijkheden: 
 

·         De app maakt gebruikt van GPS, waardoor GGDReisvaccinaties  
berichten kan sturen als er in een land ergens voor wordt 
gewaarschuwd. Dat bericht ontvangt de reiziger alleen als hij/zij 
daadwerkelijk in dat land is. Dat kan een bericht zijn over een nieuwe 
epidemie, zoals zikavirus of ebola, maar ook politieke onrust of een 
negatief reisadvies. 

·         Er worden reistips beschreven. Denk aan ‘Hoe voorkom ik dat ik 
word gestoken door een mug? ‘ of ‘Hoe voorkom ik hoogteziekte’. 

·         In het onderdeel: ‘Wat te doen bij….’ beantwoorden we vragen 
zoals: ‘Wat te doen bij een honden- of apenbeet?’ 

·         De meest relevante (tropische) ziekten en vaccinaties worden 
beschreven. 

·         In de landenzoeker kan de reiziger op de landkaart of in de zoeker 
vinden welke vaccinaties nodig zijn per land. 

·         Bij ‘Handige links’ staan websites en apps die voor de reiziger naar 
de (sub)tropen relevant kunnen zijn, zoals ministerie van buitenlandse 
zaken. 

·         Via sociale media of website kan de reiziger in contact komen met 
het webcareteam. Het team beantwoordt zijn/haar vragen in het 
buitenland of wijst hem/haar de weg. 

·         Het is zelfs mogelijk om een afspraak bij een van de GGD’en te 
maken. 

De app is sinds 6 juni in de Appstore en op Google Play te downloaden. 
 
Neem voor vragen of meer informatie over deze app contact op met de GGD 
Limburg-Noord, team reizigers, via telefoon 088 – 11 91 200 of e-
mail reisadvies@vrln.nl. 
 
Team GGD Reisvaccinaties. 

 

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1120

101723&mt=8 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ggdreisvaccinaties.ggdreistm

ee 
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