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 In deze nieuwsbrief 
 

                     Agenda 

 
Schoolontwikkeling 
Feestelijke opening 
Gezonde school 
Nieuws uit het verkeer 
Speelplaats 
Schoolbieb 
Fietsen 
Muziekles in groep 1 
Niet vergeten… 
Tenslotte 
 

 
  31 oktober 
   6 november 
 13 november 
   4 december 
 18 december 
 22 december 

 
 

 
Opening tribune 
MR vergadering 
In deze week oudergesprekken 
Bezoek Sinterklaas 
Groep 1 /2 vrij  (i.p.v. vrijdag) 
Kerstviering (school tot 12.15u) 

   

  
 
 
 
 
Op maandag 9 oktober was er een studiedag voor het team van bs Patricius. 
Onder leiding van Eveline (IRISZ) werd er enthousiast en met grote 
betrokkenheid gewerkt aan het scholingstraject ‘Talentontwikkeling’. Naast 
ervaring opdoen met diverse werkvormen en delen van ervaringen in ons 
dagelijks handelen, hebben we ons een doel gesteld: Op langere termijn 
willen we ons onderwijsaanbod beter afstemmen op de talenten van onze 
leerlingen. In onderstaande link een kort videofragment met enkele foto’s: 
(rechter muisknop: “hyperlink openen”) 

 https://www.magisto.com/video/PFRBKwgXRWBvRUBhCzE?l=vsm&o=w&c=c 

 
Daarnaast blijft er ook aandacht voor de kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben. De themaklas zal deze week onder leiding van juf Simone het thema 
‘Spanje’ afronden en binnenkort start een nieuw thema waarover in een 
volgende nieuwsbrief meer informatie. 
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FEESTELIJKE OPENING 
 
 

 
Op dinsdag 31 oktober kregen we op onze school bezoek van een delegatie 
van medewerkers en raadsleden van de gemeente Echt-Susteren. Deze 
activiteit stond in het kader van ‘project innovatief idee voor het sociale 
domein’;  wij hebben van de gemeente een subsidiebedrag mogen 
ontvangen. 
In het schooljaar 2014-2015 heeft de ouderraad in samenspraak met de 
overblijfouders, school en MR geïnvesteerd in een multifunctioneel 
professioneel sportveld met bijbehorende materialen. Daarna is het idee 
geboren om deze plaats uit te breiden met een tribune. In de zomer van 2017 
was het dan zo ver en werd de tribune geplaatst. Nu kunnen ook kleinschalige 
sportwedstrijden worden aangemoedigd door publiek of culturele activiteiten 
in de buitenlucht worden georganiseerd. Ook kan de tribune gebruikt worden 
als buitenleslokaal op zomerse dagen. 
Nicole Engels, voorzitter van de ouderraad, verzorgde een presentatie over 
de totstandkoming van de tribune. Aansluitend togen alle leerlingen en 
leerkrachten naar het sportveld, samen met de delegatie van de gemeente 
 

 
 
      Burgemeester Hessels opende de tribune, samen met Isa uit groep 8 en Roos uit groep 1.  
 

Er waren enkele optredens: de kinderen van groep 3 brachten een lied ten 
gehore, begeleid door muziekdocente juf Petra, groep 4 van juf Claudy gaf 
een danspresentatie  en meester Jeroen was scheidsrechter bij een 
voetbalwedstrijd van 2 vijftallen. 
Na de optredens gingen de leerlingen terug naar hun eigen groep om het 
lesprogramma te hervatten. 
 



 

 

   NIEUWS UIT HET VERKEER 

 GEZONDE SCHOOL 
 
Dankzij de inzet van juf Claudy is het voor dit schooljaar (opnieuw) gelukt om 
deel te kunnen nemen aan het schoolfruit. In totaal kunnen circa 2600 
basisscholen deelnemen en onze Patriciusschool is daar één van! 
In de week van 13 november starten de fruit- en groenteleveringen en vanaf 
die week is ook hulp welkom van gruit ouders of grootouders. 
 
 
 
 
 

 
                   

Op de gezellige en leerzame verkeersdag die op 3 oktober jl. werd gehouden 
was ook politieagent Frank Puts aanwezig.  
   

              
 
Wij bedanken de verkeerscommissie van harte voor de organisatie van de 
verkeersdag.    
De leerlingen van groep 5 brachten deze week een bezoek aan de 
verkeerstuin.      



 

 

SPEELPLAATS 

SCHOOLBIEB 

    FIETSEN 

               
         
 
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan ligt onze speelplaats bezaaid met 
bladeren die we liever niet in de school hebben. Het is heel fijn dat onze 
leerlingen meehelpen de ingang ‘bladervrij’ te houden. 
 

 
 
 
 
 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de 
schoolbieb in het voormalige technieklokaal op onze school. We hopen 
binnenkort met de uitleen van boeken te starten en daarbij krijgen we hulp 
van enkele ouders. 
De officiële opening staat gepland voor 4 december  a.s. de dag dat 
Sinterklaas en zijn Pieten onze school bezoeken. 
 
 
 
 
 
Helaas blijft het voor sommige kinderen érg lastig om de afspraak na te 
komen om op weg naar de fietsenstalling af te stappen bij het betreden van 
het schoolplein.  Vanaf de toegangspoort moet er gelopen worden met de 
fiets aan de hand. We gaan hierop toezien en wie zich niet aan deze afspraak 
houdt zal bestraft worden. Hopelijk is dit niet te vaak nodig en stapt eenieder 
gewoon van de fiets af bij het poortje. 
 
 
 



 

 

 MUZIEKLES IN GROEP 1 
 
 
 

 
 
Ook in groep 1 komt juf Petra eens in de 2 weken muziekles geven en dát is 
genieten…….. 

 



 

 

 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 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. 
 
 
 
 
 

 
Op onze website www.bspatricius.nl vindt u andere interessante informatie en  
                           belangrijke nieuwtjes over onze school.  
 

Vriendelijke groeten Team bs Patricius 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
Zie hieronder de nieuwsbrief gezonde school (oktober 2017) met dank 
aan juf Claudy.    
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Activiteiten Centrum voor Jeugd en Gezin november 2017 
 

 

Themabijeenkomst Opvoeden in 2 culturen 
Opvoeden is leuk, maar niet altijd gemakkelijk. Je kind groeit op in Nederland en jij voedt op vanuit 
een andere culturele achtergrond. Respect voor beide culturen is hierin belangrijk. Hoe begeleid je je 
kind hierbij? 

Woensdag 1 november van 9.30 – 12.00 uur, Maximona, Donderbergweg 34, Roermond 
 
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! 
donderdag 9 november van 9.00-11.00 uur, Bredeweg 239d in Roermond 

 
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 9 november van 9.00-11.00 uur, Kapelaniestraat 4 in Nederweert 

 

Themabijeenkomst HET HOOGGEVOELIGE KIND 
Tijdens de interactieve lezing wordt je meegenomen in de belevingswereld van het hoog gevoelige 

kind. Wat willen ze ons vertellen met hun gedrag thuis en in de klas? Wat spiegelt het met zijn of 

haar boosheid, angst of verdriet? Waar komt de buikpijn en hoofdpijn vandaan als de dokter niks 

heeft kunnen vinden? 

donderdag 9 november 2017 van 19.30-21.30 uur, Donderie, Donderbergweg 47-49, Roermond 

Lezing ZELFVERTROUWEN BIJ KINDEREN STIMULEREN (0-12JR) 
Zelfvertrouwen is belangrijk bij een goede ontwikkeling. Kinderen met zelfvertrouwen voelen zich 

vaker gelukkig, hebben succes in dingen die ze doen en maken gemakkelijk vrienden. Wat kun je als 

ouder doen om dat zelfvertrouwen te bevorderen? 

dinsdag 14 november van 19.30-21.30 uur, CJG, Vogelsbleek 10 in Weert 

Workshop EEN GOED SLAAPPATROON AANLEREN (0-10 jaar) 

Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze 

workshop krijg je handvatten om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te laten 

blijven, door te laten slapen en 's ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen. Twee uur 

aan de slag met dit onderwerp, samen met andere ouders die hetzelfde willen leren. 

donderdag 30 november van 19.30-21.30 uur, Pastoor Ceyssensstraat 5 in Sint Odiliënberg 
 

Gratis deelname aan alle activiteiten. Meer info en aanmelden: www.cjgml.nl  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


