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In het komende schooljaar gaan we aan de volgende zaken werken: 

 Borging doorgaande lijn in aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

 Verdieping en voortzetting ‘talententijd’, ook in relatie met de 
schoolvisie. 

 Verkenning portfolio voor leerlingen. 

 Verdere scholing techniek: er zullen opnieuw enkele collega’s de 
scholing gaan volgen. 

 Verbeteren muziekonderwijs. 
Via de maandelijkse nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
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NIEUWE COLLEGA’S 
 
 

 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hebben we enkele nieuwe collega’s  
verwelkomd:  juf Audrey en meester Tim. Ze stellen zich hierbij aan u voor: 
 
Hallo allemaal,  

Mijn naam is Audrey Giesberts en ik ben vanaf dit schooljaar juf op B.S. Patricius. Op dinsdag ben ik 

meestal in groep 1b te vinden op woensdag t/m vrijdag sta ik bij groep 7. Voordat ik naar de Patricius 

kwam, heb ik 9 jaar gewerkt op de basisschool in Stevensweert.  

Ik woon in Echt samen met mijn vriend en zoontje Ruben. In mijn vrije tijd zijn we veel op pad met de 

caravan en houd ik van lekker koken/bakken. Samen met de collega’s en kinderen hoop ik op een 

gezellig en leerzaam schooljaar. Als er dingen zijn, die u met mij wilt bespreken, dan hoor ik het 

graag! 

 

Groetjes, Audrey 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Tim Sparla, 26 jaar oud. Ik ben 
geboren en getogen in Vaals en ben woonachtig in Beek. In mijn vrije tijd ben ik te vinden in 
de keuken of maak ik graag een ritje op de motor.  
Vorig schooljaar heb ik in groep 5 op Basisschool de Toermalijn gewerkt in Maasbracht.  
 
Op welke dagen ben ik aanwezig? 
Maandag en dinsdag in groep 6/7. 
 
Wat mag u van mij verwachten? 
-Dat er binnen de groep een prettige werksfeer is. 
-Dat ik boeiend, passend en opbrengstgericht les geef. 
-Dat ik oog heb voor de verschillen binnen de groep. 
-Dat ik het beste uit alle kinderen probeer te halen. 
-Dat ik u op de hoogte houd van de ontwikkelingen en 
resultaten van uw kind. 
-Dat ik werk vanuit de visie van uw school.  
 
Heeft u nog vragen? Kom gerust even de klas binnen! 
 
Met vriendelijk groet,  Tim Sparla 
 
 



 

 

 STAGIAIRES 

   NIEUWS UIT HET VERKEER 

 GEZONDE SCHOOL 

 

 
In diverse groepen zijn sinds enkele weken stagiaires HBO pedagogiek van 
Fontys Sittard actief. De tweedejaars studenten komen op maandag en 
dinsdag en op donderdag is er een eerstejaars studente. 
Ook zullen enkele CIOS studenten op dinsdag de gymlessen in de 
verschillende groepen verzorgen. In eerste instantie wordt er geobserveerd 
en na enkele weken geven de studenten les waarbij de groepsleerkracht 
aanwezig blijft om een helpende hand toe te reiken waar nodig. 
Wij wensen alle stagiaires een leerzame en gezellige tijd op onze 
basisschool. 
 
 
 
 
 
Zoals welbekend is basisschool Patricius een gezonde school en dat dragen 
we graag samen met de ouders uit. 
Blijkbaar is er enige onduidelijkheid over wat wel/ niet mee naar school mag 
betreft snoepgoed. In sommige groepen wordt er (door kinderen) snoep 
uitgedeeld tijdens het overblijven. Dit past niet bij onze ‘gezonde  school’ en 
we verzoeken dan ook met klem om geen snoepgoed mee naar school te 
geven, óók niet voor tussen de middag. 
Bedankt voor uw medewerking. 
In de week van 25 september is in groep 5 t/m 8 aandacht besteed aan de 
smaaklessen. Zo is er o.a. fruit verstrekt met dank aan supermarkt AH. 
 
 
 
 
 
 
Dit schooljaar zijn de leerlingen gestart met een aantal verkeersactiviteiten 
met dank aan het verkeersteam van onze school.  Zo was er de actie “Op 
voeten en fietsen naar school” om de kinderen te voet op met de fiets naar 
school te laten komen. Het werd een nek aan nek race tussen de groepen 
met het plakken van voetstappen. 
Uiteindelijk kwam in de onderbouw groep 4 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.                
 
 
                   
 



 

 

                                                                                 

             
                          

 

 
 
                                  Grote blijdschap bij de winnende groepen 4 en 8 



 

 

OUDERAVOND 

                
    
  

 
 
 
Op woensdag 13 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). Voor ons is het een manier om 
ouders en kijkje te verschaffen in de wereld van het schoolse leven en de 
regels die horen bij het groepsgebeuren. 
 
In een gezamenlijk ‘tussen halfuurtje’ was er een presentatie van een 
medewerkster van Centrum voor Jeugd en Gezin:  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 

Onze school en het CJG werken nauw samen. Het CJG is een professionele 
organisatie voor opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-
Limburg.  
Je kunt er terecht met kleine en grote vragen over de opvoeding en de 
ontwikkeling van je kind.   
Het CJG organiseert ook themabijeenkomsten, workshops, gastlessen en 
cursussen. 
Op de website www.cjgml.nl zijn deze te vinden, aan de deelname zijn geen 
kosten verbonden. 
 

Voorbeelden waar u aan kunt denken: 
- Wij gaan scheiden, hoe beschermen we de kinderen? 
- Mijn kinderen maken vaak ruzie. Hoe kan ik dat stoppen? 
- Mijn zoon koopt snoep van zijn zakgeld. Kan ik bepalen wat hij doet met zijn  
  geld? 
- Mijn dochter spreekt bijna niet af. Moet ik me zorgen maken? 

http://www.cjgml.nl/


 

 

CULTUURNIEUWS 

- Mijn kind lust geen brood. Is dat erg? 
- Mijn dochter heeft een grote mond. Hoe ga ik hier goed mee om? 
- Mijn zoon komt steeds uit bed. Wat kan ik doen? 
 
Contactpersoon op onze school 

 Per 28 augustus 2017 :Danielle Feron, tel. 0613568475 (werkdagen 

ma, di, do) 

     Email: danielle.feron@cjgml.nl    

                   
 Per medio februari 2018: Kim Vervoort, tel. 0613589548 

Email: kim.vervoort@cjgml.nl 

                                      
Adresgegevens: 

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg,  

tel: 088-43 88 300 

Gemeente Echt-Susteren,  Chatelainplein 31   6102BB Echt 

Hoofdkantoor en postadres: 

Vogelsbleek 10  

6001 BE Weert 

www.cjgml.nl            www.justyoung.nl (voor de jeugd 12+) 

info@cjgml.nl 

Achter deze nieuwsbrief vindt u een nieuwsbrief van CJG. 
 
 
 
 
 
Op 12 september heeft Tante Thee een bezoek gebracht aan Basisschool 
Patricius. Het was een leuke interactieve en muzikale middag voor de 
kinderen van de groepen 1 en 2. Dankzij de mama van Sarah (groep 2/3) 
heeft dit bezoek plaatsgevonden, ze won namelijk een bezoek van Tante 
Thee via facebook. Super leuk dat ze de prijs wilde delen met de kleuters van 
onze school! 

mailto:danielle.feron@cjgml.nl
mailto:kim.vervoort@cjgml.nl
http://www.cjgml.nl/#_blank
http://www.justyoung.nl/
mailto:info@cjgml.nl


 

 

JUBILEUM JUF RINIE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op 1 augustus 2017 was het 40 jaar geleden dat juf Rinie aan haar onderwijs 
carrière begon en dat deed ze……………aan de kleuterschool die later is 
opgegaan in onze Patriciusschool.  Rinie had eerder aan de collega’s laten 
weten hier geen ruchtbaarheid aan te willen geven echter juf Wenny heeft 
toch voor een presentje gezorgd namens de kleuters in groep 1a. 
Afgelopen maandag heeft dhr. Winkens, Voorzitter van College van Bestuur, 
Rinie in het zonnetje gezet en ze heeft ook van de collega’s een attentie 
ontvangen. 
We wensen juf Rinie nogmaals van harte proficiat met dit onderwijsjubileum 
en hopen dat ze nog fijne jaren met ‘haar’ kleuters mag beleven. 



 

 

 NIET VERGETEN…. 

TENSLOTTE 

SPEELPLAATS 
 
 
 
In de afgelopen weken is er enkele malen hondenpoep op de speelplaats 
aangetroffen.  De leerkracht heeft de betreffende leerlingen de bevuilde 
schoenen laten uitrekken en deze buiten gezet. In school werden de 
gymschoenen aangetrokken. 
We verzoeken de ouders die de leerlingen komen halen erop toe te zien dat 
er geen hondenpoep achter blijft op de speelplaats. Liever nog zien we geen 
honden op de speelplaats aangezien sommige kinderen daar bang voor zijn. 
We hopen op uw begrip in deze kwestie. 
 
 
 
 
 
 
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 oktober, 6 
november, 4 december , 1 januari 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. 
 
 
 
 
 
 

 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders 

fijne kermisdagen toe. 
 
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 

                
 

Zie hieronder de nieuwsbrief gezonde school (september 2017) met 
dank aan juf Claudy.    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nieuwsbrief Centrum Jeugd en Gezin 
 

Vrienden maken 
Vriendschap is belangrijk voor elk kind. Van spelen met elkaar leren kinderen met 
elkaar omgaan. Ze leren zich inleven in andere kinderen, rekening houden met 
elkaar, samen delen, op hun beurt wachten en samenwerken.  
Drie tips over vriendschap bij kinderen: 

1. Kinderen kunnen onhandig zijn in hun contact met anderen. Ze zijn te wild, te 
druk of plagen te veel. Daardoor willen andere kinderen liever niet met hen 
spelen. Praat daarover met je kind, en oefen samen hoe dat anders kan. 

2. Je kunt je kind helpen om zich heen te kijken en zelf te ervaren wie het nou 
écht aardig vindt en waarom. Bemiddelen en in contact brengen, dat is de 
belangrijkste rol voor ouders als het gaat om kindervriendschappen! De 
keuze maakt je kind. 

3. Het is goed om een oogje in het zeil te houden wanneer kinderen samen 
spelen. Grijp echter niet direct in als iets dreigt mis te lopen maar geef 
kinderen ook zelf de kans om iets op te lossen. 

 
Lees meer over vriendschap bij kinderen 
 
 
oktober 2017 
 

Respect en beleefdheid 

Beleefdheid is een gedragsnorm die onze sociale relaties gemakkelijker maakt als we 
er ons aan houden. Beleefdheid lijkt misschien kunstmatig, maar het grote voordeel 
ervan is dat ze onze wereld voorspelbaar en dus ook geruststellend maakt. Door de 
gedragscodes weten we wat we wel en niet moeten doen of zeggen, of hoe we 
moeten reageren. Deze geschreven en ongeschreven regels zijn een leidraad in ons 
leven en bieden ons een houvast. Kinderen leren dit vooral door het af te kijken bij 
anderen. Drie tips om hen te helpen hierbij: 
 

1. Leer je kind op een rustige toon te praten. Geef zelf het goede voorbeeld en 
herinner je kind als het even niet lukt. 

2. Als je kind moeite heeft met delen, bespreek dan voor het vriendje komt 
spelen wat je verwacht. Samen spelen = samen delen en om de beurt bepalen 
wat ze gaan doen. Help je kind (en het vriendje) zich hier aan te houden. 

3. Je bent zelf het grootste voorbeeld voor je kind. Wees je bewust hoe je praat 
over die (vervelende) buurman of schoonzus. Roddel je gemakkelijk of blijf je 
zo veel mogelijk respectvol over anderen? Dat is de standaard die je je kind 
meegeeft.  

 
Lees hier meer over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
 

http://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/vriendschap/483517
https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/483467


 

 
 

 

 

Activiteiten Centrum voor Jeugd en Gezin oktober 2017 
 

Themabijeenkomst HET PUBERBREIN 
Ouderavond waarbij ouders, door middel van interactief theater, een kijkje nemen in het puberbrein 

van hun zoon of dochter. Onderwerpen die we deze avond bespreken zijn onder andere sociale 

media, alcoholgebruik en seksualiteit. 

maandag 2 oktober van 19.30-22.00 uur, Connect College, Populierlaan 1 in Echt 

Knutselactiviteit SPINNETJES MAKEN 
Kom samen met je ouders lekker knutselen in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek. Bij de 

tafel van het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je je eigen griezel spinnetje knutselen. Kom langs en 

knip, plak en kleur met ons mee! 

woensdag 4 oktober van 15.00-17.00 uur, Bibliorura, Neerstraat 11-13 in Roermond 

Themabijeenkomst ALCOHOL, DRUGS EN GAMEN 
In de puberteit komen onze kinderen in aanraking met alcohol, met drugs en met alles rondom 

internet. Wanneer is het gedrag onschuldig en wanneer spreken we al van gewoonte en moeten we 

ons zorgen maken. Krijg handvatten en tips! 

donderdag 5 oktober van 19.30-21.30 uur, Het Kwadrant – Thornstraat 7 in Weert 

Workshop LEREN LUISTEREN (0-10 jaar) 
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Hoe ga je daar nou goed mee om? Hoe pak je 
dat positief aan? Leer dat in deze workshop. Het kost je 2 uur tijd, maar levert heel veel op! 
woensdag 11 oktober  van 19.30-21.30 uur, CJG- Schoolstraat 35 in Heythuysen 

 

Themabijeenkomst ONLINE VEILIGEHEID 
Maakt je je als ouder wel eens zorgen over het gebruik van de mobiele telefoon door je zoon of 

dochter? Twijfel je soms of dat wat online gebeurt wel veilig is? Vraag je je als opvoeder wel eens af 

hoe hier goed mee om te gaan? Kom dan naar deze avond. 

Woensdag 11 oktober vanaf 19.00 uur, gemeentehuis Nederweert, Raadhuisplein 1 in Nederweert 

 

Workshop RUZIE EN AGRESSIE BIJ KINDEREN (0-10 jaar) 
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt of als 
broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig van hun 
ouders dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve manier of zonder zelf 
ook boos te worden? Dat leer je in deze workshop! 
donderdag 26 oktober van 19.30-21.30 uur, CJG -  Chatelainplein 31 in Echt 

 
 



 

 

 

 

 
 


