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Op woensdag 13 april was er weer een gezamenlijke studiemiddag voor het 
hele SKOEM personeel. Op deze middag werden presentaties verzorgd voor 
en door leerkrachten over o.a: ‘ouderbetrokkenheid’, ‘meer- en 
hoogbegaafdheid bij kleuters’, ‘zelfstandig werken’, ‘lesplan 2.0’, kansrijke 
combinatiegroepen’.  
Het was een middag met veel uitwisseling en de presentatie over gespreid 
leiderschap van professor Joseph Kessels vormde een verrijking van hoe je 
over leren en organiseren kan nadenken. Enerzijds ruimte aan elkaar geven, 
anderzijds mag je ook ruimte vragen, net als vertrouwen en respect. En als je 
ergens goed in bent, mag dat dan ook naar voren komen met steun van de 
anderen. Elkaar helpen, dus, communiceren en luisteren. Het lijkt logisch, 
maar er zit veel achter.                                                                                    
Na de meivakantie gaan we in ons team bespreken welke scholings- en 
verbetertrajecten we in het nieuwe schooljaar gaan oppakken. 
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CULTUURNIEUWS 
 

   NIEUWS UIT HET VERKEER 

RE-INTEGRATIE ANNELIES 
 

OVERBLIJVEN 

Gelukkig verloopt de re-integratie van juf Annelies voorspoedig. Op dit 
moment werkt ze op maandag, dinsdag en woensdag ondersteunend in groep 
7 en dit wordt na de meivakantie verder uitgebreid. Na de zomervakantie zal 
juf Annelies als groepsleerkracht aan het werk gaan en op haar eigen verzoek 
niet meer als zorgcoördinator. Wij respecteren deze wens en vanuit SKOEM 
wordt een passende oplossing voor de zorg op onze school aangereikt. 

 
 
 

 

Op onze vernieuwde website vindt u in het groepsblog o.a. nieuws en foto’s 
over de voorstelling ‘Omgaan met geld’ in groep 5 en 6. 
 
 
 
 
Samen met collega locatiedirecteuren is naar mogelijkheden gezocht om de 
overblijfouders een handreiking te doen voor de tussen schoolse opvang van 
een toenemend aantal leerlingen van diverse leeftijdsgroepen.          
Binnenkort  start daartoe de training ‘Lastige kinderen? Heb jij een uitdaging!’ 
In een viertal bijeenkomsten in juli en oktober worden onze overblijfkanjers 
bijgeschoold. De kosten voor deze scholing worden gedeeltelijk door SKOEM 
en resterend door de diverse scholen betaald.                                                
Wij wensen alle overblijfouders veel succes en hopen dat we nog lang gebruik 
mogen maken van hun diensten. 

 

SNELHEIDSLIMIET: 
Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-km 
wegen, ook rondom school. Vaak omdat men zich niet bewust is van de 
eigen- of toegestane snelheid. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar de 
risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op 30- en 50-km wegen zijn veel andere, 
kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, zoals fietsers en voetgangers.   

 
Het verkeersteam. 

 



 

 

 

BS PATRICIUS DOET MEE AAN DE CAMPAGNE ‘FIETS OP MODUS AAN’  
 
Je telefoon is je alles. De hele dag door deel je met je vrienden wat je 
meemaakt. Een fotootje, een appje, een update, het is leuk en zo gedaan. 
Handig om verbonden te blijven, maar niet zo goed voor de 
verkeersveiligheid. Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen onder fietsers door 
mobiel telefoongebruik in het verkeer. Daarom de aandacht voor de 
campagne ‘Fiets op modus aan’. Dit zal gebeuren door het aanbrengen van 
een krijttekening op de stoep bij de in/uitgang van de fietsenstalling. 
Daarnaast zal ook de jaarlijkse verkeersdag in het teken van dit thema staan. 

Fietsmodus is een app die zowel landelijk als regionaal wordt gepromoot 
onder jongeren. Het gebruik van de app stimuleert jongeren om hun telefoon 
niet te gebruiken tijdens het fietsen. Wanneer jongeren (vanaf 10 jaar) de app 
aanzetten en tijdens het fietsen geen gebruik maken van hun mobiele 
telefoon verzamelen zij punten en maken zij kans op mooie prijzen.  

De fietsmodus app moet aan het begin en eind van een fietstocht handmatig 
aan- en uitgezet worden. Alleen ritten langer dan 1 kilometer leveren punten 
op. Na de eerste kilometer is het toegestaan even af te stappen, fietsmodus 
uit te zetten en berichtjes te checken. De score is meteen na een fietsrit te 
zien. Fietsmodus gebruikt de GPS van de smartphone, er moet zo’n 7,5 
kilometer afgelegd worden om een prijs bij elkaar te fietsen.  Kijk voor meer 
informatie op www.fietsmodus.nl 

 

Het verkeersteam. 

 

http://www.fietsmodus.nl/


 

 

 GROETJES UIT……. 
 

Sponsorwinnaars:                                                                                             
De leerlingen uit groep 1b en groep 5 hadden de hoogste opbrengst voor de 
sponsorloop bij elkaar gerend en enkele mama’s van de OR verrasten deze 
groepen met een pannenkoekenlunch op woensdag 6 april. Er was keuze uit 
pannenkoek met of zonder poedersuiker en in groep 5 zelfs nog met stroop. 
Ook werd er voor appelsap en yoghi drink gezorgd én…..juf Bea en juf 
Simone mochten meesmullen. 

  
 

 

 

Ondersteuning:                                                                                                      
Na de meivakantie komt juf Judith (die eerder stage heeft gelopen op onze 
school) op vrijwillige basis, voor enkele ochtenden ondersteuning bieden bij 
de kleutergroepen.  In overleg met de groepsleerkrachten zal ze met groepjes 
kleuters ‘moeilijkere’ werkjes gaan doen. 



 

 

 

Cash Quiz                       
Op woensdag 6 april kregen de leerlingen van groep 7 een gastles over geld. 
In groepjes hebben ze de Cash Quiz gespeeld. Aan de hand van filmpjes 
werden er vragen gesteld. Bij iedere vraag die ze goed hadden, kregen ze 
geld variërend tussen €5,- en €15,-. Uiteindelijk waren er 2 groepjes die het 
meeste geld hadden verdiend. Middels een benaderingsvraag heeft de groep 
van Ward, Justin, Milan, Kay en David gewonnen 

  

 



 

 

 

Koningsdag:                                                                                                      
In groep 3 werd er een tekenopdracht rondom Koningsdag gegeven en de 
kinderen wisten zeer mooie creaties te maken voor een jurk van Maxima. 

    

 

Bezoek Fortuna:                                                                                                
De leerlingen van groep 8 brachten een bezoek aan het voetbalstadion van 
Fortuna alwaar een rondleiding werd verzorgd. Binnenkort kunnen ze, samen 
met ouder(s) een wedstrijd bijwonen. 

 
 



 

 

 
BEWEGINGSONDERZOEK 

 

Beste ouders/verzorgers,                                                                            
Zoals sommigen van u wellicht al weten is de samenwerking tussen 
Basisschool Patricius, een aantal leerlingen uit groep 5 en mijzelf (Vicky 
Bongaerts) volop in gang gezet. Het kan dus voorkomen dat uw kind of 
vriendjes en vriendinnetjes van uw kinderen een aantal weken een 
stappenteller dragen in het kader van het bewegingsonderzoek waar ik me 
mee bezig houdt. Dit onderzoek helpt mij om eind juni af te studeren als 
Interaction Designer binnen de opleiding Communication & Multimedia Design 
in Genk. Samen met jullie krijgt het interactieve speelobject waar ik aan het 
bouwen ben binnen dit project meer vorm. Op dit moment ziet het ernaar uit 
dat het uiteindelijke prototype, wat kinderen dient te stimuleren om te 
bewegen, in een vorm van een rugzak wordt gegoten. De rugzak kan worden 
gezien als een SMART rugzak omdat er een beeldschermpje ( telefoon + app) 
in verwerkt zit. Op dit schermpje is een gezichtje zichtbaar dat positief wordt 
beïnvloed door de bewegingsactiviteiten van de drager. Dus als het kind veel 
loopt, fietst, rent met de rugzak, dan wordt het gezichtje blij waardoor het kind 
een extra stimulans krijgt om te bewegen. Bovendien zit er een stappenteller 
in verwerkt en houdt het de dagelijkse beweging van de drager bij. Tevens 
worden er nog een aantal spelelementen toegevoegd. Deze elementen zijn 
nog niet geheel gedefinieerd maar dit hoop ik samen met de input van jullie 
kinderen te verwezenlijken. Het ontwikkelingsproces is volop in gang gezet en 
dient eind juni klaar te zijn. Dan zullen jullie via deze weg nog een update 
krijgen met betrekking tot het eindresultaat. Alvast heel erg bedankt voor de 
medewerking die reeds verstrekt is en ook voor de samenwerkingen die 
wellicht in de komende maanden nog plaats kunnen gaan vinden. Bij deze 
hoop ik jullie voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn 
kunt u mij contacteren op 0031645286509.  

    Met vriendelijke groet,  

      Vicky Bongaerts 

    

                                                             hand made Smart bag. 



 

 

 

KAMPIOENEN 

OP TIJD OP SCHOOL 

Het valt op dat er diverse leerlingen erg laat (nadat de bel al is gegaan) of 
zelfs nadat iedereen binnen is, nog aan komen rennen. Dit is zowel voor het 
kind zelf als voor de leerkracht niet prettig. Immers, iedereen wil tijdig met de 
hele groep aan de schooldag beginnen.                                                       
Ook ouders attendeerden ons op dit feit vandaar het vriendelijke doch 
dringende verzoek uw kind(eren) tijdig naar school te brengen dan wel tijdig te 
laten vertrekken van huis.             
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn of door een andere reden niet naar school 
komen, wilt u hem of haar dan telefonisch afmelden? Sommige ouders sturen 
een ziekmelding via mail, echter niet alle leerkrachten kijken ’s morgens voor 
schooltijd op de mail. Ze zijn dan vaak met andere (voorbereidende) taken 
bezig of hebben pleinwacht.                                                                          
 

 

 

 
                                    

 
NK lifesaving teams: E-1 Reddingsbrigade Echt Nederlands kampioen:  

Proficiat aan Thomas, Jort en Nils met dit geweldig behaalde succes. 

 

   

 
 
 
 
 

http://www.rb-echt.nl/wedstrijden/verslagen-wedstr/758-nk-lifesaving-teams-2016-vijf-keer-goud


 

 

 

 NIET VERGETEN…. 

TENSLOTTE 

SCHOOLFOTOGRAAF 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Direct na de meivakantie, op maandag 9 mei komt de schoolfotograaf. 
Traditiegetrouw worden er zowel portret- als groepsfoto’s gemaakt, evenals 
broertjes/ zusjesfoto’s. Noteer de datum alstublieft: maandag 9 mei!  

 
 
 
 
 
 
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 2 mei, 6 juni, 4 juli 
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.  
Binnenkort volgt nog een aanpassing: er komt iets nieuw in plaats van de 
mailmelder, daarover ontvangt u t.z.t. meer informatie. 
 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een fijne en zonnige vakantie toe en 
hopen iedereen gezond en uitgerust op school te zien op maandag 9 mei a.s. 
 
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 

 

http://www.bspatricius.nl/

