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Zoals op de Open Dag zichtbaar was, wordt er in diverse groepen gewerkt 
aan de talentontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit een netwerkgroep wordt 
dit onderwerp verder ontwikkeld met als doel verdieping vanuit theorie van 
Meervoudige Intelligentie. Vervolgens  wordt een koppeling gemaakt naar de 
praktijk: Welke opdrachten en leermaterialen kunnen we gebruiken? Hoe 
kunnen we talententijd meer inpassen in een weekplanning en schoolbreed? 
Op dit moment staan in de groepen dozen met opdrachten rondom 
‘beeldknap’, ‘muziekknap’, ‘samenknap’, ‘taalknap’, ‘natuurknap’, ‘rekenknap.’ 
In de studiemiddag, volgende week woensdag,  wordt hierover een 
presentatie gehouden voor het SKOEM personeel. 
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   GEZONDE SCHOOL 

 

Ook deze maand heeft juf Claudy weer een nieuwsbrief gemaakt gevuld met 
gezonde tips. Eén van deze nieuwsbrieven is recent geplaatst op de website 
van Gezonde School evenals het schoolplan dat als voorbeeld kan dienen 
voor andere scholen aldus een aanbeveling van Sanne Bode van RIVM 
centrum gezond leven. Neemt u eens een kijkje via onderstaande link: 
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/aan-de-slag-met-gezonde-
school/succesfactoren/ouderbetrokkenheid  
 
De bezorging van gratis schoolfruit loopt nog tot…….  
Welke ouders kunnen (via roulatie) meehelpen met het snijden van het fruit? 
We horen op donderdag welke fruitsoorten voor de komende week geleverd 
worden en weten dan pas of er in die week hulp nodig is. Wilt u af en toe 
komen helpen, dan graag even een berichtje aan juf Claudy. 
 
Zoals bekend 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 ook op latere 
leeftijd blijven bewegen. Om de jeugd actief en enthousiast te maken voor 
tennis is er, evenals vorig jaar schooltennis geïntroduceerd op de 
Patriciusschool. Onder begeleiding van een enthousiaste professionele 
tennisleraar van de tennisvereniging Echt zijn er in diverse groepen 
tennislessen gegeven: 
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 NIEUWS UIT HET VERKEER 

       
 

              
 

 

 

 

 
Bij het betreden van de doorgang naar de fietsenstalling is de afspraak om bij 
het toegangshek af te stappen en verder te lopen, met de fiets aan de hand. 
Een aantal kinderen ‘vergeet’ deze afspraak dus hierbij een reminder. Ook 
behoort de fiets in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden zodat er 
een vrije doorgang blijft tussen de sportzaal en het sportveld. 



 

 

Helaas moeten we constateren dat de aandacht weer verslapt !! 
 

Graag willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor onder andere de 
verkeerssituatie op de Patriciushof, gelegen naast onze school. Patriciushof is 
een WOONERF. Er mag alleen geparkeerd worden op de daarvoor 
aangegeven plaatsen. 
 
Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen vragen wij u 
DRINGEND om deze regels na te leven. 
 
Laat U niet verrassen door een bekeuring en houd u gewoon aan de 
verkeersregels.  
 

 

 
              Het verkeersteam. 
 

 



 

 

 TERUGBLIK  CARNAVAL 

Hierbij aansluitend het dringende verzoek om niet op de speelplaats te gaan 
staan om uw kind op te wachten. Op deze manier belemmert u het uitzicht 
van zowel kinderen als de juffen die graag willen zien dat kleuters veilig bij de 
(opvang)ouders komen. Ook ‘s morgens bij het naar school brengen geldt de 
afspraak dat er bij de toegangspoort van het Patriciushofje afscheid wordt 
genomen, tenzij u een boodschap voor de leerkracht hebt. Uitzondering 
hierop zijn de ouders van nieuwe kleuters die nog aan de gewendagen bezig 
zijn. 
 
 
 
 
 

 
Op woensdag 22 februari bracht de Prins van Pey een bezoekje aan groep 1-
2, omdat zijn dochter Marit in onze groep zit. 
De kinderen mochten vragen stellen aan de Prins, carnavalsliedjes werden 
gezongen, een versje werd opgezegd en natuurlijk werd de polonaise gedanst 
op de schlager van 2017. 
 
 

  
 
 



 

 

   CULTUUR 

THEMAKLAS 

 
 
 
 
 
"Rijk...voor een dag”.  
Dankzij de Rabobank, die de voorstelling: “Rijk voor een dag” gesponsord 
heeft, hebben de kinderen van Bs Patricius en Bs Op de Slek een hele leuke 
en leerzame voorstelling gehad over geld. Het verhaal ging over Okke die 
dacht dat hij de enige van de hele school is die klusjes moet doen voor zijn 
zakgeld. De andere kinderen krijgen altijd alles. Okke wil ook al die mooie 
spullen hebben. In zijn hebzucht gaat Okke zo ver dat hij €20 steelt waarbij hij 
zijn geweten (Opa Engel) negeert. Uiteindelijk voelt hij zich maar een dag rijk. 
Want het komt snel uit dat hij geld heeft gestolen. Nu moet Okke alles binnen 
een week terug verdienen. Maar hoe? Gelukkig kunnen de kinderen Okke 
goed helpen. En Okke heeft inmiddels geleerd dat je eerst moet werken, dan 
sparen en dan pas uitgeven. 
Dank je wel Theater KwadraaT voor de leuke / leerzame voorstelling.  
 

                          



 

 

Zi Themaklas  
Een paar dagen geleden waren de presentaties van de 

themaklas. 

De presentaties waren leuk en gingen over sterrenkunde 

 

Er is ook een ezelsbruggetje van de planeten : maak van acht 

meter Japanse stof uw nieuwe pyjama. 

We hebben ook geleerd over eise eisinga , Leonardo da Vinci &  

Galileo Galilei. 

Eise Eisinga bouwde een planetarium in zijn huis. 

 

Leonardo da Vinci had altijd een kladblok bij zich. 

Galileo galilei 

Is een uitvinder die de telescoop uitvond. 

En we hadden ook geleerd wat het broeikaseffect is.  

Het probleem: klimaatverandering (belangrijk)  

De aarde heeft altijd warmere en koudere periodes gekend. De 

situatie waarin we nu leven is echter anders: wij mensen blijken 

in staat om klimaatverandering flink te beïnvloeden door op 

grote schaal fossiele brandstoffen te verbranden. 

We moeten nu onze wereldwijde CO2-uitstoot terugdringen. 

Alleen dan kunnen we de temperatuurstijging nog beperken tot 

2 graden Celsius. Volgens het Internationaal Energie 

Agentschap is dat de maximale grens is om catastrofale 

klimaatverandering te voorkomen. 

 



 

 

De eerste geslaagde vlucht met motor. 

Op 17 dec. 1903 10:35. vlogen de gebroeders Wright (Orville en 

Wilbur) In het eerste gemotoriseerd  vliegtuig. [het vliegtuig 

heet de wright flyer]Ze kwamen uit de VS .Ze kwamen tot  800 

meter per minuut. 

Het gebeurde op het strand van Kitty Hawk. 

 
          Tijdens de Open Dag waren er ook presentaties door leerlingen uit de themaklas. 

 



 

 

GROETJES UIT……….  
 

Op dinsdag 7 maart 2017, werd groep 7 van basisschool Patricius getrakteerd 
op een Bootcamp. Deze werd verzorgd door 4 leerlingen van het Connect 
College in Echt. Deze activiteit hadden zij georganiseerd als examenopdracht 
voor de richting D&C sport. Meike Geuze, Kyra Theunissen, Nina van de Ven 
en Angelo Telfer haalden alles uit de kast om deze meesterproef te laten 
slagen. De kinderen van basisschool Patricius hadden geen flauw idee wat 
hen te wachten stond. Een ding wisten ze wel: het zou stoer werk worden en 
afkeer van een beetje modder was nu niet geoorloofd. Gekleed in combat 
tenue en voorzien van een dosis gezonde spanning werden ze naar het bos 
begeleid waar de Bootcamp plaats zou vinden. Tijdens een gezamenlijke w-
up werd het duidelijk dat opperste inzet verlangd werd; de eerste 
zweetdruppels werden gecreëerd. Opgedeeld in groepjes werd een pittig 
parcours afgelegd waar grenzen opgezocht werden. De ene groep tijgerde 
onder een zeil door, de andere groep nam het al touwtrekkend tegen elkaar 
op, terwijl weer een andere groep aan de slag ging met autobanden. Oeps en 
niet te vergeten de befaamde zware  medicijnballen. 
 

 
 

          
 
Als je me vraagt om mijn waarnemingen als toeschouwer met drie woorden te 
omschrijven zouden dit zijn: samenwerking, doorzetting en plezier. Drie 
elementen die de basis vormden van deze geweldige middag. De kinderen 
werden niet alleen fysiek op de proef gesteld, maar tevens hebben ze keihard 
gewerkt aan de groepsdynamica.  



 

 

Met dank aan de leerlingen van het Connect College kijken de leerlingen, 
leerkracht en begeleiders terug op een zeer geslaagde middag. Een middag 
die niet snel vergeten zal worden. Het is dan ook geen verrassing dat de 
leerlingen van het Connect College geslaagd zijn voor hun meesterproef.  
 
                           Namens basisschool Patricius van harte gefeliciteerd!       
 

                     

 
 
    Juf Simone, groep 7 

 

 

 

 

“Advocaat voor de klas” in groep 8 
 
Samen met de Junior Jurist Academie (als onderdeel van Jurist & Zo) geven 
advocaten aan leerlingen van groep 8 van de basisschool een inleiding in het 
recht. Dit doen zij aan de hand van een driedelig lespakket: een workshop, 
het tijdschrift Recht en Wet en een afsluitende oefenrechtbank die door de 
advocaat wordt begeleid. 
Als startpunt geldt een inspirerende workshop van de Junior Jurist Academie 
met een echte advocaat voor de klas.  
Op vrijdag 17 maart jl. was het zover: Van rechtsstaat tot grondrechten; het 
kwam allemaal voorbij in een mix van discussie, kennisoverdracht en op 
waarheid gebaseerde verhalen. 
In de komende weken gaan de leerlingen zelfstandig en klassikaal aan de 
slag met het tijdschrift Recht & Wet, een tijdschrift boordevol informatie over 
wetgeving en rechtszaken, verhalen en humor over het recht. 
De  afsluiter van ‘Advocaat voor de klas’ is de oefenrechtbank.  De kinderen 
bereiden zelf in groepjes een echte rechtszaak voor. Zij treden onder 
begeleiding van de advocaat voor de klas (in echte toga’s!) zelf op als 
advocaat, rechter, officier van justitie of verdachte.  
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 Dank aan de mama van Indi die bij de orde van advocaten in Den Bosch  werkt en dit project 
bij onze school heeft aangedragen. 
 

 

 

De boomfeestdag 
Basisschool Patricius en de taalschool waren daar. Het was erg leuk. Je 
mocht er boompjes planten en wenskaartjes maken en in een boom hangen. 
Hopelijk komt mijn wens uit. Maar nu terug naar de boompjes. Dat was hard 
werken. Phoe, als ik er al aan denk word ik al moe.  Maar het was heel erg 
leuk moet ik zeggen. Dit was mijn verslag. Lieve en gelukkige groetjes, 
Jayden Stienen. 

 



 

 

Ik ben gisteren met de klas naar de boomfeestdag geweest. We verdeelden 
eerst in groepen en mochten daarna de scheppen pakken en aan de slag. We 
plantten verschillende struiken, bomen en planten. Mooie, lelijke en 
gekleurde. Op het einde kregen we een verrassing. Het was superleuk. 
Stef Klinkenberg 

 

Gisteren waren we naar de boomfeestdag geweest. Het was daar heel leuk. 
We moesten naar de Kalverweide komen. Daar werd de vlag gehesen. Toen 
moesten we groepjes maken met de kinderen van taalschool De Driepas. We 
waren met 2 kinderen van onze school en 2 kinderen van De Driepas. Ik was 
met Jana, Scavia en Maria samen. Jana en ik waren van onze school, Maria 
en Scavia van De Driepas. Toen we struikjes gingen planten begonnen we 
elkaar beter te leren kennen. We gingen na het planten pauze houden. We 
kregen een wafel en wat te drinken. Daarna moesten we een kaartje 
schrijven. Als we hadden geschreven moesten we het kaartje ophangen. Als 
het papier vergaat en valt, komen er bloemen uit de zaadjes die in het papier 
zitten. Op het laate kregen we tasjes mee. Er zat vanalles in. Maar toen 
moesten we afscheid nemen. Maria en ik gaven elkaar een dikke knuffel. 
Suze Pustjens 

 

We zijn naar de boomfeestdag gegaan. Ik vond het superleuk. We moesten 
groepjes maken. Ik zat bij Amy en nog 2 andere kinderen. Eén meisje zei 
alleen ja of nee, dat maakte niks uit. Mijn moeder was ook mee. De 2 andere 
meisje kwamen van de taalschool. Ik vond het superleuk. Op het eind kregen 
we een tasje met spulletjes zoals: een lampje, een appel en nog veel meer.  
Yva Croughs 

 

De boomfeestdag was leuk en het thema was: Bomen verbinden. We waren 
er met andere kinderen van de taalschool. Die kinderen kwamen uit landen 
als: Syrië en Afrika. Bij ons in het groepje zat iemand die Maya heette. Ze 
kwam uit Polen. Ook nog iemand die uit Syrië kwam, daar weet ik de naam 
niet meer van. Ik zat ook bij Christian in het groepje, die kon het beter dan mij. 
Volgens mij doet hij het ook vaker.  
Ravi Wouters 

 

Gisteren, 22 maart op woensdag had de juf geregeld dat we boomfeestdag 
mee mochten maken. Ik ga je nu vertellen wat we gisteren gedaan hebben. 
We vertrokken vanuit de school en hebben een stuk gelopen. Na ongeveer 
20-30 minuten waren we er. Na lang wachten gingen we beginnen. Na lang 
scheppen en planten hielden we pauze. Lekker een wafel en appelsap. 
Daarna gingen we wenskaartjes maken. Toen waren we klaar. Ik vond het 
leuk, ik plant niet zo vaak. 
Amy Smeets 

 

 



 

 

   SPEELPLAATS 

 
 

 

 
   

 

 

 

   

In het kader van ‘NL doet’, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 
organiseerden enkele ouderraadleden voor de tweede keer een opknapbeurt 
voor de speelplaats van basisschool Patricius. Een aantal papa’s, mama’s én 
kinderen togen zaterdagmorgen naar de school en hier werd met vereende 
krachten gesnoeid, geveegd en rommel tussen de struiken uitgehaald. Ook 



 

 

werden nieuwe plantenbakken geplaatst, verankerd in de grond en voorzien 
van verse plantjes. De vorige plantenbakken werden helaas door enkele 
vandalen vernield, dus deze financiële bijdrage van het Oranje fonds kwam 
goed van pas. Met hulp van enkele leerlingen en een mama werden er op 
maandag nog plantjes langs de klaslokalen gezet. 

Zo ziet de speelplaats van basisschool Patricius er weer spic en span uit en 
alle leerlingen en het team bedanken de ouders hartelijk voor de geboden 
hulp. Samen met de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zorgen we dat de 
speelplaats schoon blijft: Bij toerbeurt ruimen leerlingen van deze groepen 
rondslingerend vuil op en hierdoor hopen we dat er steeds meer vuil in de 
daarvoor bestemde bakken verdwijnt. 

 

 

 

  

 
 



 

 

 VERKIEZINGEN OP SCHOOL  

 

In de week van de verkiezingen hadden we op school de opdracht gekregen 
om een partij samen te stellen en hier gingen we dan over debatteren.(in 
groep 5,6,7,8) 
Wij, Lotte, Bente en Dewi hebben samen de partij SMD opgericht. 
Dit staat voor Sport, Milieu en Dieren. We hebben samen goed nagedacht wat 
we willen bereiken en hoe we de kiezers zouden kunnen overtuigen van onze 
partij SMD.  
We zullen het hieronder in het kort even toelichten. 
Sport: Wij willen activiteiten organiseren om mensen meer te laten sporten en 
bewegen. Dit omdat er te weinig sportende mensen zijn, die te vaak op de 
bank zitten met hun telefoon en waar je rug- en nekklachten van kunt krijgen. 
Dus spring van de bank af, leg je telefoon weg en doe mee! 
Milieu: Wij willen meer prullenbakken plaatsen, plantjes en meer groen. En 
we willen dat meer mensen erop letten dat ze spullen in de prullenbak gooien, 
want er ligt heel veel afval op de grond en dit is slecht voor het milieu en de 
dieren. Dit komt dan in de zee terecht en dieren eten dat op en dan worden ze 

ziek en meestal gaan ze dan dood ☹ dus als je iets weg wilt gooien, gooi het 

dan niet op de grond maar loop alsjeblieft 1 meter verder en gooi het in 
de prullenbak! 
Dieren: Wij willen dat dieren minder bedreigd worden en ze een beter verblijf 
krijgen en verzorgd worden, want dieren worden vaak bedreigd en vaak 
sterven ze ook uit. 
Dus geef toe, jij houdt ook van dieren toch? Dus laat de dieren alsjeblieft met 
rust! 
Tijdens de dag van het stemmen vonden we het heel spannend of we 
gewonnen zouden hebben en ja we hadden de meeste stemmen. 
Dus wat we willen gaan overleggen met juf Marion is: 
* Extra bewegingsactiviteiten organiseren, zoals een rondje rennen voordat 
we naar binnen gaan, vaker buiten spelen en naar het sportveld, JustDance in 
de klas en met de fiets naar school. 
* Meer prullenbakken op school plaatsen en de kinderen stimuleren om evt 
afval mee naar huis te nemen, en misschien plantjes plaatsen op schoolplein 
* Misschien vogelhuisjes maken voor de vogels. 
 

We willen via deze weg alle mensen die op ons gestemd hebben super 
bedanken!!!!! 

 



 

 

Partij o k d s 
Wij hebben mee gedaan aan de verkiezingen op B.S Patricius.  

En wij werden derde  

O k d s staat voor onderwijs, klimaat, dieren, sport. 

Wij willen een beter onderwijs, dat alle kinderen naar school kunnen gaan! 

wij willen een beter klimaat, dus minder co2 in de lucht! 

Wij willen dat dieren beter verzorgd worden, dus minder stropers! 

Wij willen meer sporters, dus wij willen dat iedereen fit blijft! 

 



 

 

GSVD Gezondheid, Sport, Verkeer, Dieren. 

Wij hebben mee gedaan aan de verkiezingen van school en we zijn 2de 

geworden. En we zijn heel erg blij er mee  

Wij willen jullie vertellen wat we allemaal van plan zijn. Met gezondheid willen 

wij dat er meer geld aan medicijnen word besteed. Bijvoorbeeld dat iedereen 

legen flessen verzameld en mee neemt.  

Sport: Wij willen dat niet iedereen de hele dag op de bank ligt, wij willen dat 

meer mensen gaan sporten en dat iedereen fit en blij is daarom willen wij 

activiteiten organiseren op school. 

Verkeer: wij horen op het nieuws vaak dat er ongelukken gebeuren en dat er 

dan ook mensen dood door gaan dus wij willen hier iets aan doen 

bijvoorbeeld dat de mensen meer moeten  opletten. en dat duidelijkere 

verkeersborden komen. 

Dieren: Wij vinden het zielig dat de dieren worden gedood. Wij willen dat de 

dieren in de dieren tuin worden beschermd. Of dat de gebieden worden 

beschermd. 

Met vriendelijke groeten van 

Rachel, Mexxi en Lieke 

       

           
 

 



 

 

 NIET VERGETEN…. 

TENSLOTTE 

 EMOJISTIXX 
 

 

 

Diverse ouders hebben ons laten weten dat kinderen onder bedreiging 
worden gedwongen emojistixx af te geven. Dit gebeurt buiten schooltijd in de 
fietsenstalling en ook in de winkel bij Jan Linders zijn er blijkbaar al incidenten 
geweest waarbij de naam van Patriciusschool wordt genoemd.   
Voor ons is dit reden om het meenemen van emojistixx naar school met 
onmiddellijke ingang te verbieden. Kinderen kunnen hier, al dan niet onder 
toezicht van eigen ouders, mee ruilen of spelen echter dus niet op school!  
We hopen op uw begrip en medewerking in deze vervelende situatie. 
 

 

 

 

 
 
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  3 april, 1 mei, 7 juni  
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. 
 
 
 
 
 
 

                  GENIET VAN HET ZONNIGE LENTEWEER 

EN NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE 
 
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 

 

 



 

 

 
Mad Science komt weer op bs Patricius! met een geheel nieuw programma: 

STEENGOED, bouw je eigen wereld met Lego! 
Na een interactieve aftrap met een bezoek aan onze STEENGOED docent met 

de eigen groep op school op 10-5-2017, kunnen leerlingen van groep 4 t/m 8 

zich opgegeven voor de naschoolse STEENGOED cursus.  
 
De cursus is op dinsdag om 15.45, vanaf  6-6-2017. De bijeenkomsten duren 

één uur. 
 
Tijdens het naschoolse programma STEENGOED kruipen kinderen in de huid 

van een echte ingenieur. Ze bouwen iedere les een ander LEGO™ project, 

geïnspireerd door een technisch thema. Ze onderzoeken vakgebieden zoals 

werktuigbouwkunde, bouwtechniek, lucht- en ruimtevaart, zeevaart en 

biotechniek.   

 

De kinderen leren in 6 bijeenkomsten kritisch denken, samenwerken en 

creatief problemen oplossen om hun creaties te testen en te verbeteren. Na 

elke les nemen ze iets mee naar huis om verder te leren.  

 

De bijeenkomsten starten 15 minuten na schooltijd. Een medewerker van Mad 

Science neemt je een uur lang mee in de spannende wereld van ingenieurs. 

De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 

een onderzoekende leerhouding.  Na afloop van de promo bezoeken worden 

de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven.  

 
Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org 
 
Met wetenschappelijke groet,  
 
Nancy Stijffs 
 
Mad Science Limburg 

 

 

 

 
 

. 
 
 

https://c.eu2.content.force.com/email/nederland.madscience.org

