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In de afgelopen weken is de themaklas aan de slag gegaan met het 
onderwerp ‘sterrenkunde’. Via de methode Topklassers en interessante 
websites werd informatie verzameld en verwerkt.  
Zo ging een les over vliegen in de ruimte, Leonardo da Vinci en de eerste 
man in de ruimte en op de maan. De vervolgonderzoekjes gaan over de 
aarde waarin zaken als Wat is de omtrek van de aarde? Hoe ver staat de 
aarde van de zon? Hoe lang doet de aarde over een omwenteling ( Een draai 
om haar as)? 
uitgezocht worden. 
Het zijn inspirerende middagen voor deze leerlingen waarin ze theoretisch 
kennis opdoen om vervolgens praktisch aan de slag te gaan o.a. met het 
maken van een planetarium op schaal. Er is veel afwisseling in coöperatieve 
werkvormen.  
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   GEZONDE SCHOOL 

STAGIAIRES 

In teambijeenkomsten en via mailberichten worden de collega’s op de hoogte 
gehouden van de bezigheden van de leerlingen in de themaklas zodat er 
mogelijk op andere momenten aandacht gegeven kan worden aan het 
onderwerp. Leerlingen kunnen in de klas werken aan opdrachten tijdens ‘vrije’ 
momenten of als hun reguliere werk klaar is. 
Via huiswerkopdrachtjes kunnen ouders meekijken in de bezigheden van hun 
kind.  
De leerlingen uit groep 3 en 4 die via het DHH zijn geselecteerd zullen 
binnenkort ook beginnen aan extra uitdagende werkjes rondom wereld 
oriënterende vakken. 
 
 
 
 
Er zijn met regelmaat stagiaires te gast op onze Patriciusschool. 
Naast de CIOS studenten die op dinsdag een aantal gymlessen verzorgen 
hebben we af en toe leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs te gast. Zo 
ook in de eerste week van februari en later in het voorjaar, dan komen 
opnieuw enkele (oud) leerlingen naar onze school voor een korte stage. 
Zoals eerder gezegd: Het is fijn dat collega’s de tijd en energie willen vrij 
maken voor de begeleiding van deze jonge mensen. Anderzijds zijn we als 
school blij met de geboden ondersteuning door deze stagiaires. 
 
 

 
 
 
In de nieuwsbrief die juf Claudy heeft samengesteld vind u allerlei tips voor 
gezonde tussendoortjes. 
 
Daarnaast vragen we aandacht voor het gebruik van mobiele telefoons in en 
rondom school: 
Als het van belang is dat uw kind een mobieltje mee naar school neemt, dan 
moet hij/zij de telefoon inleveren bij de juf. Als kinderen dat niet doen, dan 
krijgen ze een waarschuwing. Komt het daarna nog een keer voor, dan 
moeten ze de telefoon inleveren en wordt u als ouder gebeld om deze 
telefoon op te halen en volgt er een gesprek met u en het kind.  
Overigens kunnen (ook) leerlingen indien noodzakelijk gebruik maken van de 
telefoon op school. 
In de afgelopen weken zijn we enkele malen geconfronteerd met leerlingen 
die na schooltijd op het schoolplein foto’s maakten met een mobiele telefoon. 
Deze leerlingen zijn aangesproken op dit ongewenste gedrag. Aan de ouders 
hierbij het dringende verzoek er mee op toe te zien dat er geen mobiele 
telefoons worden gebruikt op het schoolplein of dat hiermee foto’s worden 
gemaakt. 
 
Onze Patriciusschool is tegen pesten dus we keuren elk gedrag dat hiertoe 
aanleiding geeft absoluut af.                                                                        
Zoals eerder via mail aangegeven gaan we graag met iedereen het gesprek 



 

 

MEDIAWIJSHEID 
 
 
 

aan die zich zorgen maakt over onderwerpen aangaande de school, om dan 
samen tot een oplossing te komen.  
Wat betreft de nasleep van de anonieme brief die vorige week dinsdagavond/ 
nacht in een aantal brievenbussen is verspreid:    
Via deze weg willen we alle ouders en (oud)collega’s van andere scholen heel 
hartelijk bedanken voor de vele blijken van meeleven. Dit geeft een fijn, warm 
gevoel, temeer het voor ons niet mogelijk is ons te verdedigen tegen zulke 
actie waarin de naam van onze school geheel ten onrechte te grabbel wordt 
gegooid. 
Intussen is aangifte gedaan bij de politie, er zijn diverse getuigenverklaringen 
opgenomen. We laten deze casus nu verder over aan de politie en blijven via 
de wijkagent in contact.  
Ons team is sterk en krachtig en samen doen we ons uiterste best om de 
communicatie open te houden met kinderen én met ouders. 
 
 
 
 
 
 

Mediawijsheid op de basisschool: 

Even voorstellen…….. 

Mijn naam is Sandra Damen. Ik studeer  Sociaal Pedagogische Hulpverlening  

en ben in de laatste fase van mijn studie beland, de afstudeerfase.  Afgelopen 

juli heb ik van Marion Pustjens het verzoek gekregen om binnen Basisschool 

Patricius mijn afstudeeropdracht te doen.  

De school wil, als onderdeel van burgerschapsvorming,  

de kinderen van groep 7 en 8 helpen en leren om social 

media op een positieve en effectieve manier te gebruiken. 

Daarnaast is het van belang om de leerlingen kennis te 

laten maken met de risico’s (zoals cyberpesten, 

gameverslaving enz.) van social media en hoe ze 

hiermee om kunnen gaan.  

Voor mijn onderzoek heb ik de hulp nodig van de leerlingen van groep 7 en 8. 

In de komende weken ga ik ze daarom vragen om in de klas anoniem een 

vragenlijst in te vullen. Ook de leerkrachten krijgen een vragenlijst voorgelegd 

en een aantal van hen zal ik daarnaast interviewen. 

Met al deze gegevens, in combinatie met informatie uit de theorie, ga ik een 

aantal aanbevelingen doen over de manier waarop Basisschool Patricius 

social mediaonderwijs in zou kunnen zetten. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? 

Neem dan even contact op met Marion Pustjens. Zij zal uw vraag of 

opmerking doorgeleiden naar mij. Ik neem dan vervolgens zo snel mogelijk 

contact met u op.   

          Met vriendelijke groet Sandra Damen 



 

 
 KERSTGROETJES……… 

 
 
Op vrijdag 23 december jl. genoten heel veel mama’s, papa’s, oma’s, opa’s 
en andere belangstellenden van een gevarieerd Kerstprogramma. De 
kinderen uit alle groepen hadden een voordracht ingestudeerd en lieten trots 
hun zang- en danskunsten horen en zien. 
Diverse ouderraadleden zorgden voor koffie en er werden heerlijke wafels 
geserveerd, gebakken door talloze ouders van onze Patriciusschool waarvoor 
onze dank. 
De hal was in Kerstsfeer gebracht met dank aan opa en oma Bovend’Eerdt 
voor de mooie versierselen en natuurlijk ook een welgemeend bedankt aan 
de OR leden van de Kerstwerkgroep. 
 

   
 

 
 
Op onze vernieuwde website worden binnenkort nog meer foto’s geplaatst met dank 
aan de mama van Jayden en Jordan die als fotograaf heeft gefungeerd. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
             WINNAARS 

 
Laura Dumont, en Jort Beckers behaalden recent medailles in een 
zwemwedstrijd van SG Patrick/ De Roersoppers. Een welgemeend proficiat 
met deze geweldige prestatie. 



 

 

WINTERGROETJES 

     VERLICHTING 

 
Dankzij de inspanning van de mama van Lotte, Maud en Jikke die in contact 
is getreden met de gemeente Echt Susteren zijn er enkele lantaarnpalen 
geplaatst in de schoolomgeving. We zijn erg blij, zeker in de donkere 
wintermaanden, dat de toegang bij onze school beter verlicht is. 
Langs deze weg willen we de verantwoordelijke wethouder en medewerkers 
van de gemeente hartelijk bedanken voor het plaatsen van de lantaarnpalen. 

 

 

 

 
                        

 

 

                Thematafel in groep 1/2 ter ondersteuning van het aanbod woordenschat.                           

      
                                     
  Oefening met letters en woordjes uit het thema ‘winter’            én met constructiemateriaal              

 



 

  SAMEN LEREN, SAMEN SPELEN 

 

 

 
 

 

 



 

 
 NIET VERGETEN…. 

  TENSLOTTE 

 

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 februari, 6 maart, 
3 april 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. 
 
 
 
 
 
De websites van alle SKOEM scholen zijn vernieuwd en sinds enkele dagen 
in de lucht. Juf Simone houdt voor onze school de website bij en zij is 
afgelopen weken druk bezig geweest met het (her)plaatsen van berichten en 
foto’s. Ook in de komende tijd zal zij zorg dragen voor het plaatsen van 
nieuws. We verzoeken u dringend de website geregeld te raadplegen want 
voorlopig wordt er (helaas) niet gewerkt met een mailmelder.  
De nieuwsbrieven worden maandelijks zowel op de site gezet als via mail 
naar de bij ons bekende mailadressen van de ouders verstuurd. 

 
 
Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


