
 

 

 

nieuws 

SCHOOLONTWIKKELING       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

        BS Patricius 

Hubertusstraat 1 
6102 AS Echt 

Tel. 0475-482225 
 

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

 
JAARGANG 2015 - 2016    NR. 9        27 MEI 2016 

 

 

 

 In deze nieuwsbrief 
 

                     Agenda 

 
Schoolontwikkeling 
Schoolverlaters 
In Memorium 
Gezonde school 
Speelplaats 
Groetjes uit… 
Winnaars 
Technieknieuws 
EHBO examen 
Niet vergeten 
Tenslotte 

   
   
31 mei t/m 3 juni 
 2  juni 
 3 juni 
 9 juni 
14 juni 
15 juni 
20 juni 
22 juni en 29 juni 
23 en 24 juni 
18 en 19 juli 
22 juli 

 
 
Avond 4-daagse 
Bezoek rijksmuseum (groep 8) 
Sportdag Connect voor groep 8 
Schoolreis groep 1 t/m 7 
Verkeersexamen groep 7 
verkeersquiz 
Project: KidzCollege (groep 8) 
Gips groep 8 
Vrije dagen leerlingen 
Musical uitvoering groep 8 
Rapporten mee naar huis,  
laatste schooldag (alle leerlingen 
hebben vanaf 12 uur vrij!) 

   

  
 
 
 
 
 
Na de meivakantie gaan we in ons team bespreken welke scholings- en 
verbetertrajecten we in het nieuwe schooljaar gaan oppakken en in een 
volgende nieuwsbrief volgt meer hierover. Op dit moment zijn we druk doende 
de formatie voor het nieuwe schooljaar vorm te geven. Ook hierover hopen 
we binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief hebt kunnen lezen was er op woensdag-
middag 13 april een SKOEM bijeenkomst rondom netwerkleren en vanuit het 
bestuurskantoor is verzocht onderstaand stuk op te nemen in de 
nieuwsbrieven van de scholen: 
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SCHOOLVERLATERS      

Een inspirerende middag                                                                                  
In ons nieuwsbulletin van 30 november hebben we laten weten dat SKOEM 
een subsidie heeft ontvangen. Deze subsidie is voor drie jaar toegekend en is 
bedoeld om samen met de Open Universiteit onderzoek te doen. Dat 
onderzoek richt zich op de vraag: "wat werkt" als het gaat om leiding geven 
aan een school als 21ste eeuwse leergemeenschap. Dat is van belang, 
omdat SKOEM haar medewerkers maximaal wilt ondersteunen in hun 
professionele ontwikkeling. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling 
vormen de leernetwerken. In deze leernetwerken gaan collega's (al dan niet 
van verschillende SKOEM scholen) samen aan de slag met voor hen 
belangrijke leervragen. Vanuit het principe: "van en met elkaar leren" zijn de 
in de afgelopen maanden geboekte resultaten van deze leernetwerken aan 
elkaar gepresenteerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op 13 april jl. De 
slagroom op de taart werd deze middag verzorgd door Prof. Joseph Kessels, 
die op een zeer inspirerende wijze de medewerkers meenam in het thema: 
gespreid leiderschap. 

 

 

 
 
 
De leerlingen van groep 8 hebben deze week hun leerlingenrapport met de 
uitslag van de CITO eindtoets ontvangen. Eerder zijn in overleg met ouders 
adviesgesprekken gevoerd met meester Michiel. Zoals bekend is het advies 
van de basisschool leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. 
Afgelopen maandag heeft de warme overdracht plaatsgevonden voor de 
leerlingen van groep 8 die aangemeld zijn op het Connect College. Ook de 
leerlingen die naar Trevianum zullen gaan, zijn besproken met de 
brugklascoördinator aldaar. Met de scholen in België die aan enkele 
leerlingen van Patriciusschool onderwijs gaan verzorgen heeft meester 
Michiel telefonisch contact gehad. 
We wensen alle schoolverlaters een mooie toekomst in het voortgezet 
onderwijs. 



 

 

 

GEZONDE SCHOOL 
 

 IN MEMORIUM 
 

Tevens hebben we recent de resultaten mogen ontvangen van de leerlingen 
van vorig jaar. Op een enkeling na heeft de rapportcommissie besloten dat de 
leerlingen na de combinatiebrugklas verder mogen  in het hoogste niveau. 
Wederom heeft onze school een pluim ontvangen voor de afgegeven 
adviezen. 
 

 

In de meivakantie ontvingen we het verdrietige nieuws dat onze oud collega  
Har Rutten overleden is. Samen met (oud) collega’s zijn we naar de 
afscheidsdienst in de kerk van Stevensweert gegaan alwaar vele 
dorpsgenoten en andere belangstellenden gekomen waren om Har een 
laatste groet te brengen.  
 
Meester Har Rutten heeft ruim 6 jaar geleden afscheid genomen van ‘zijn’ 
Patriciusschool nadat hij 40 jaar les had gegeven aan heel wat kinderen in 
Pey, waarbij zijn voorkeur uit ging naar groep 6. Zijn favoriete vakken om te 
onderwijzen waren tekenen en hoe kan het ook anders geschiedenis! Alle 
kinderen zaten graag bij hem in de klas. Hij liet dan ook  ieder kind in zijn 
waarde. 
Har ontwierp in 1985 het logo van onze school en ook schreef hij in 2004 ter 
ere van het 50 jarig jubileum van Basisschool Patricius een boekje met de 
titel: "Vijftig jaar Basisschool Patricius aan de Hubertusstraat te Pey". Daarbij 
kon hij putten uit het schoolarchief, dat hij  tot zijn pensioen nauwgezet heeft 
bijgehouden.  
Har was een fijne, integere collega,met een nuchtere kijk op zaken, waar 
iedereen die met hem samenwerkte bijzondere herinneringen aan heeft. 
Har bedankt hiervoor! 
 
 
 
 
Onze school heeft sinds kort het vignet Gezonde School, iets waar we 
ontzettend trots op zijn. Samen met de kinderen, het team en de ouders 
hebben we hier hard voor gewerkt en we blijven ons hier graag voor inzetten. 
Enkele weken geleden kregen we een mailberichtje over een prijsvraag: “Wie 
maakt de gezondste traktatie?” De te winnen prijs bestond uit mooie 
lunchzakjes en juf Claudy vond dat ze direct moest reageren: “Toevallig kwam 
de leerkracht van groep 2 enkele weken geleden naar mij toe om de leuke 
traktatie te laten zien van Brent die 6 jaar is geworden”, aldus haar reactie 
aan ‘vignetgezondeschool’.  
Juf Claudy stuurde een foto van deze traktatie in en ja hoor: Uit alle 
inzendingen is de traktatie van Brent van basisschool Patricus als winnaar 
gekozen! 
Intussen hebben we 25 lunchzakjes ontvangen. 



 

 

 

  SPEELPLAATS 

     
 
                   De traktatie van Brent 

 
 
 
 

 

 
 

We verzoeken de ouders of opa’s en oma’s die de kinderen naar school 
brengen dringend zelf een oogje te houden bij het Patriciushofje. Sommige 
kleuters lopen de speelplaats op en dan weer terug naar de wachtende 
(groot)ouder. Dit gebeurt vooral na de middagpauze en het is voor 
surveillerende leerkrachten dan moeilijk om in de gaten te houden wie er van 
de speelplaats weg loopt en vooral waar naar toe. Natuurlijk mogen zeker de 
(jongere) kinderen ook bij ouder of oppas wachten tot de bel gaat en pas 
daarna in de rij bij hun eigen leerkracht gaan staan.                                         
In principe willen we dat kinderen eenmaal op de speelplaats gekomen daar 
ook blijven. We danken u voor uw begrip en medewerking. 

 

 



 

 

 GROETJES UIT……. 

 

Kuikentjes op bezoek in groep 3 
Afgelopen week kregen we op basisschool Patricius bezoek van de oma en 
papa van Fender. Ze waren niet alleen, ze hadden een kip meegenomen. En 
onder die kip…………. zaten wel 4 kuikentjes verstopt.  
De papa van Fender vertelde in groep 3 over de kuikentjes en ’s middags 
hebben we nog een filmpje bekeken: Heel leuk om te horen hoe lang een 
kuikentje in een ei zit en hoe het eruit komt.  
De kinderen mochten de kuikentjes aaien en sommige vonden dat best wel 
spannend. Ook de kinderen van groep 1 en 2 kwamen de kip met de 
kuikentjes bekijken.Het was zeer leuk en leerzaam. 
 

     

 



 

 

 

Groep 3 knutselde moederdagcadeautjes. 

 
                         Welke lieve mama heeft deze mooie Moederdagtas gekregen?  

 

In groep 4/5 hielden alle kinderen van groep 5 voor de eerste keer hun 
spreekbeurt dit schooljaar. Dat hebben ze met veel enthousiasme en energie 
gedaan. Complimentjes voor iedereen. De kinderen van groep 4 vonden dat 
ook wel erg leuk en vroegen of ze het ook mochten proberen. Nou ja, zeker 
weten mocht dat. En ook zij hielden een spreekbeurt met veel enthousiasme 
en plezier. 
De spreekbeurt van Jort wilden we jullie niet ontnemen. Hij zette zijn 
klasgenootjes wel op een hele bijzondere manier aan het werk. 
Hij hield n.l. zijn spreekbeurt over "Rocky", en hij vond dat het tijd was voor 
een echte "bootcamp" in groep 4/5. 
Voor meer foto's, kijk binnenkort op de blog van groep 4/5. 
 

                 



 

 

 

GROETJES UIT……. GROETJES UIT……. 

   
 

Vlinders vliegen uit.... 
 
Vandaag liet groep 5 de vlinders weer uitvliegen. De vorige vlinders hadden 
eitjes gelegd waaruit deze rupsjes kwamen. Na het verpoppen kwamen ze 
afgelopen weekend uit hun cocon gekropen als prachtige vlinders. 
We hadden wel meer dan 30 vlinders.  
Met dit vrijlaten van de koolwitjes komt een eind aan dit geweldig leuke 
project. We hebben er veel van geleerd. 

 

 



 

 

 

 
 
De onderzoeksvraag. 
 
In groep 7, kregen we de opdracht om tijdens zelfstandig werken een vraag te 

verzinnen over dingen die we nog wouden ontdekken. Nadat iedereen de 

onderzoeksvraag had verzonnen gingen we van start: Iedereen ging de vraag 

uitvoeren. Groep 7 was daar heel creatief in! Hefbomen, schuim, bruggen 

bouwen, van alles kwam aan bod.  Na 5 weken gingen we het voor de klas 

uitvoeren en presenteren.  Sommigen met een PowerPoint andere niet. Het 

was moeilijk maar iedereen kwam met een uitkomst. Bij sommigen lukte het 

niet maar die hebben er wel van geleerd. Iedereen kwam wel tot een 

conclusie . Bijvoorbeeld bij een onderzoek over zure matten kregen we de 

zure smaak er  niet in, maar ook bij een onderzoeksvraag: wanneer klapt een 

ballon, daar klapte de ballon niet . Naderhand had iedereen een hele mooie 

presentatie. En wij hebben er heel erg van genoten, het was erg leerzaam.                          
Geschreven door Maud en Ivon 

  



 

 

 

Debat 

In groep 7 hebben we twee lessen over een debat houden gehad. We hebben  

geleerd hoe we moesten debatteren in 7 stappen. De debatten gingen over : 

snacks  in de sport kantine moet kunnen en sporten moet gratis zijn voor 

kinderen. We hadden twee groepen de voor- en tegengroep. Bij het debat 

hadden de tegenstanders gewonnen, en bij het tweede debat hadden de 

voorstanders gewonnen. We hadden ook een voorzitter. De voorzitter ging 

een minuutje vertellen over het onderwerp; het betoog. Na de minuut mochten 

de kinderen iets zeggen over het onderwerp. Ze moesten dan gaan staan, en 

bijna iedereen is aan de beurt geweest. Er was ook een jury die keek of 

iedereen wel goed meedeed. Nu kan iedereen debatteren. 

 Geschreven door Debbie Voorpijl 

 

 

 



 

 

 

Bezoek aan de boerderij 

We zijn 11 mei naar de boerderij in Dieteren geweest. Eerst moesten we ‘s 

morgens met de fiets naar school. Om negen uur vertrokken we vanuit 

school. Aangekomen bij de boerderij is Harry (de boer) ons verschillende 

dingen uit gaan leggen. Als eerste zijn we langs de melktank gelopen. In deze 

tank past wel 60.000 liter melk. Vervolgens zijn we naar boven gelopen  om 

naar de koeien te kijken. Daar heeft de boer nog iets uitgelegd. Daarna zijn 

we naar onder gegaan en mochten de koeien eten geven. En als laatst 

hebben we nog de bevalling van een koe gezien, het kalfje heette Geeske. 

Toen kregen we nog wat te drinken en zijn we terug naar school gefietst. 

Vanuit school gingen we naar huis. Het was een leuke en bijzondere dag        

Geschreven door Lotte en Jiske 

 

 



 

 

 

 WINNAARS 

We zijn vorige week naar de boerderij geweest. We kwamen allemaal met de 

fiets naar Dieteren en duurde ongeveer 25 minuten. Toen we aankwamen 

stond de boer ons al op te wachten. Hij vertelde allemaal informatie over de 

stal. Toen kwamen we bij de melktank en daar vertelde hij ook heel erg veel 

over. Toen kwamen we in de stal en we hadden een goed overzicht over alle 

koeien. Uiteindelijk mochten we de koeien voeren, en dat was echt heel erg 

leuk en iedereen had er plezier in. Ook zagen we allemaal kalfjes die geleerd 

kregen hoe ze in de stal moeten leven. Daarna zagen we een zwangere koe. 

Toen gingen we naar buiten en vertelde de boer over silo’s en hoeveel erin 

kan. Daarna gingen we weer naar binnen en toen was de koe bevallen! Dat 

was erg bijzonder maar ook best wel vies. Tot slot kregen we te zien hoe een 

melkmachine werkt en gingen we wat eten en verder was het een toffe dag. 

                        geschreven doorTim Peeters 

 

 

 
 
 
 
Tijdens de talentenjacht van Koningsdag in Pey deden veel kinderen van 
onze Patriciusschool mee. Femke en Sophie wonnen de tweede prijs met een 
dansje op “Limbo” van Daddy Yankee. 
Veerle had de eerste prijs gewonnen met zingen ik van het liedje Zombie van 
de Cranberries. 

 

                            



 

 

 

TECHNIEKNIEUWS 

Techniek in groep 5.. 
Nadat we bij Argusclou Natuur spraken over de vormvastheid van een 
driehoek in tegenstelling tot een vierkant, mochten we dit vandaag met de 
k'nex uitproberen. Andere kinderen mochten bouwen aan de knikkerbaan. 
Daan bouwt er zelf eentje thuis van papieren buisprofielen, u-profielen en 
zigzag-profielen. Deze hebben we eerder deze week gezien. Ontzettend mooi 
om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn betreffende dit onderwerp. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 EHBO EXAMEN 

 NIET VERGETEN…. 

 

Vandaag was het eindelijk zover: het EHBO examen van groep 8. Maandenlang 

hebben de leerlingen onder begeleiding van meneer Victor en de hulpmoeders 

Anita en Ingrid geoefend hoe te handelen in geval van nood. Van vingerverband, 

Rautekgreep, mitella aanleggen tot het herkennen van welke graad iemand een 

brandwond heeft of wat te doen bij verstikking of flauwte. Een vijftal 

examinatoren waren aanwezig en de leerlingen moesten in groepjes van 4, in 

circuitvorm, alle oefeningen laten zien en hun theoriekennis laten horen. Hoewel 

iedereen zijn/haar uiterste best heeft gedaan kon de examencommissie 5 

leerlingen niet het diploma overhandigen. Natuurlijk zijn we trots op iedereen en 

feliciteren we in het bijzonder de leerlingen die vandaag het jeugddiploma A 

hebben weten te behalen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 6 juni, 4 juli, 
1 augustus 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 
 

 
 
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.  
Binnenkort volgt nog een aanpassing: er komt iets nieuw in plaats van de 
mailmelder, daarover ontvangt u t.z.t. meer informatie. 
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 
 
 

 
 

Vanuit de GGD kregen we het verzoek onderstaande info te delen: 

 

Campagne "met uw kind op reis" 

SG  

 

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije  of……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg 

dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. 

Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee, zoals Kroatië, Marokko, 

Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties 

tegen onder andere besmettelijke geelzucht (hepatitis A). 

 

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na 

terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en 

handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op 

hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders 

en broertjes/zusjes. 

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te voorkomen. 

Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt 

u op de website van GGD 

Reisvaccinaties http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-

besmettelijke-geelzucht 

  

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u 

bezoekt vaccinaties aanbevolen worden. U kunt eenvoudig online een 

afspraak maken bij een GGD in uw regio 

http://www.bspatricius.nl/
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/


 

 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert met regelmaat vrij 

toegankelijke thema-activiteiten voor ouders.  

Deze staan in hetzelfde document als de Tip van de maand met een link naar 

meer informatie. 

Ontspannen 

We leven in een drukke tijd waarin niet alleen aan ouders maar ook aan (jonge) 
kinderen hoge eisen worden gesteld. Daarom is het heel belangrijk om je af en 
toe lekker te kunnen ontspannen. 
Je kunt verschillende dingen doen. 

1. Stimuleer je kind een hobby te vinden. Dit kan een sport zijn, maar ook 
een muziekles. Vaak kunnen ze een “proefles” nemen  om uit te vinden of 
het bij hen past. Doen wat je leuk vindt ontspand, ook als je er moe van 
wordt. 

2. Ga regelmatig lekker met je kind naar buiten. Samen buiten voetballen, 
wandelen of picknicken geeft weer veel positieve energie voor iedereen. 

3. Zorg goed voor jezelf! Als je aan je eigen ontspanning toekomt, heb je 
meer ruimte voor de kinderen. 

Lees HIER meer over goed voor jezelf zorgen. 
 
 

Activiteiten CJG in juni 2016: Kijk op www.cjgml.nl voor meer informatie en 

aanmelding 
- Thema-avond over Drank & drugs, op 1 juni in Heel 

- Gesprekstafel Met het oog op mantelzorg, 8 juni in Roermond 

- Workshop Leren luisteren,  op 15 juni in Maasbracht 

- Workshop Boodschappen doen met kinderen , op 15 juni in Weert 

- Interactieve lezing Sociaal betrokken tieners, op 23 juni in Roermond 

- Thema-avond Login, over mediawijsheid en cyberpesten, op 30 juni in Nederweert 

De activiteiten zijn gratis toegankelijk. 

 

http://www.cjgml.nl/pagina/ouderschap/ik-als-ouder/tijd-voor-jezelf/683079
http://www.cjgml.nl/

