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 In deze nieuwsbrief 
 

                     Agenda 

 
 
Schoolontwikkeling 
Afscheid 
Nieuws uit het verkeer 
Gezonde school 
Speelplaats 
Bedankt 
 
Niet vergeten 
Tenslotte 

   
   
   5 september 
  6 september 
 
  6 september 
 
  3 oktober 

 
 
Eerste schooldag 
Show Mad Science  groep3/ 4 en 
5t/m8 (’s morgens) 
Octaaf van Schilberg: H. Mis voor 
groep 5 t/m 8 (’s middags) 
Vrije dag i.v.m. Echter Kermis 

   

  
 
 
 
 
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 het signaleringsinstrument DHH. Dit zal aan het begin het nieuwe 
schooljaar bij alle leerlingen worden afgenomen waarna een groep leerlingen 
geselecteerd kan worden. Deze groep zal op vaste momenten in de week 
gaan werken met stof buiten de reguliere methodes.  
Daarnaast gaan we de uitdagende leeromgeving in alle groepen verbeteren, 
evenals de inzet van materialen. 
In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar leest u meer hierover.    
 
Het afgelopen schooljaar zijn we op onze school gestart met een 
combinatiegroep 2/3. De ervaringen zijn zo positief dat we ook in het nieuwe 
schooljaar deze combinatie voortzetten. Zowel juf Marilou als vele ouders 
hebben laten weten dat de kinderen het prima naar hun zin hadden. 
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     AFSCHEID     

Natuurlijk vraagt het wel de nodige organisatorische vaardigheden van de 
leerkracht alsmede aanpassing en zelfstandigheid van de leerlingen.  
Het mag duidelijk zijn dat in deze combinatiegroep de leerlingen van groep 2 
en van groep 3 als aparte leerjaren worden behandeld . Zo is de aangeboden 
leerstof van groep 2 dezelfde als die voor de kleuters in de combinatiegroep 
1/2. Ook gaan alle kleuters uit de groepen 2 gezamenlijk buiten spelen of naar 
de speelzaal. Anderzijds worden de leerlingen uit groep 3 soms gemixt met 
die van de reguliere groep 3.  
 
 
 
 
Voor de leerlingen van groep 8 en hun meester Michiel is vrijdag 22 juli wel 
een speciale dag. Om 12.00u nemen we afscheid van deze dynamische 
groep en we wensen alle meisjes en jongens een hele fijne toekomst toe in 
het Voortgezet Onderwijs. 
  
Meester Michiel werd in februari 2012 officieel benoemd  nadat hij al eerder 
diverse jaren op vervangingsbasis bij diverse SKOEM scholen werkzaam 
was. De tijdelijke benoeming is later omgezet in een vast dienstverband. In 
die jaren was meester Michiel een begrip op bs Patricius: een gedreven 
leerkracht met een groot hart voor de leerlingen die aan zorg werden 
toevertrouwd en met een luisterend oor voor eenieder die dat even nodig had. 
Aan het begin van 2016 vertelde hij ons dat hij een nieuwe baan aanvaard 
had en onze Patriciusschool zou verlaten. Voor ‘zijn’ kinderen in groep 8 wilde 
meester Michiel zijn schooljaar hier afmaken en dat was een hele 
geruststelling.  
De collega’s hebben tijdens een bbq, woensdagnamiddag, al bij stil gestaan 
bij het aanstaande vertrek. Op donderdagavond is er een afsluiting met de 
kinderen en ouders van groep 8 en vrijdagmorgen is dan écht het moment 
van afscheid nemen aangebroken.  
Wij hopen van harte dat meester Michiel voor de ‘Wiérter wichter’ op zijn 
nieuwe werkplek een mooie afsluiting van de basisschool zal verzorgen.  
Lieve Michiel, het ga je goed en…….tot ziens ! 
 

Afgelopen week hebben we ook afscheid genomen van Fereshtah die 
wekelijks een handje kwam helpen op school. Zij gaat na de zomervakantie 
verder met haar werkzaamheden in de kringloopwinkel. 
We bedanken Fereshtah hartelijk voor de jarenlange hulp en de gezellige 

praatjes in de koffiekamer.  



 

 

 

GEZONDE SCHOOL 
 

  SPEELPLAATS 

 NIEUWS uit het VERKEER 

 
 
 
We wijzen er nogmaals op dat fietsen in het fietsenhok of in de rekken die 
erachter staan gezet moeten worden en niet ernaast. Het is belangrijk dat de 
doorgang vanuit de toegangspoort langs de sportzaal vrij wordt gehouden. 
In het nieuwe schooljaar zal hier strikt de hand aan gehouden worden.  
 
 
 
 
 
 
In de afgelopen week werd in diverse groepen op een gezonde manier 
afscheid genomen van de leerkracht en elkaar. Het predicaat ‘gezonde 
school’ wordt actief uitgedragen in alle groepen met dank aan juf Claudy. 
Ook een compliment aan alle ouders die zó fijn meewerken en hun kinderen 
fruit en groente meegeven als tussendoortje of in de lunchdoos. 

                        
 
  
 

 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen de (nieuwe) bloembakken 
geplaatst worden en we hopen dat  deze een langer leven beschoren zullen 
zijn. De stilteplek wordt hiermee iets afgeschermd van de rest van de 
speelplaats en dat geeft rust aan kinderen die hier behoefte aan hebben. 
 
Voor sommige leerlingen is het lastig om goed met elkaar om te gaan in een 
vrijere situatie, kleine pauze, overblijven. Binnen het team is hiervoor 
aandacht en samen zoeken we naar oplossingen: 
We zullen in alle groepen de speelplaatsregels nog eens in de herinnering 
terug halen. Daarnaast blijft er aandacht voor positief met elkaar omgaan o.a. 
in de wekelijkse lessen sociaal emotionele ontwikkeling. 
 
Op de speelplaats van de onderbouw is een nieuwe trein geplaatst. Deze 
trein is aangeschaft en betaald door de overblijfouders. Tevens hebben ze 
van het overblijfgeld een ballenvanger ‘Octopus’ gekocht. 
Alle kinderen en teamleden zijn heel blij met de aanschaf dus een hartelijk 
bedankt aan onze overblijfouders! 
 

 

 



 

 

 

TENSLOTTE 

 NIET VERGETEN…. 

  BEDANKT  
 
In de tropische hitte van de afgelopen dagen werden we verrast door enkele 
mama’s van de ouderraad . Zij brachten in alle groepen heerlijke fruitijsjes, 
mmmmmmm. Heel erg bedankt voor deze verfrissing!!! 
 
 
 
Aan het einde van dit schooljaar willen we een welgemeend bedankt 
‘uitspreken’ aan alle mama’s en papa’s, opa’s en oma’s en overige hulpen die 
geheel  belangeloos zoveel uren klaar stonden voor onze leerlingen en 
leerkrachten. 

           Heel erg bedankt voor al uw hulp!! 
 
 
 
 
 
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 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. 
Alle leerlingen krijgen hun luizenzak mee naar huis. Wij vragen u om deze te 
wassen (30 graden in de wasmachine) en ze dan op de eerste schooldag 
mee terug naar school te laten brengen. 
 
 
 

 
 
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. 
 

         FIJNE ZOMERVAKANTIE EN TOT ZIENS OP  

                          MAANDAG 5 SEPTEMBER. 

 

             Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 

 
 

 

http://www.bspatricius.nl/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 


