
   

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 
 

Agenda april en mei 2019 
 
Dinsdag  16-4 Eind Cito groep 8 
Woensdag 17-4 Eind Cito groep 8, 13.00u. zingen speelzaal communie 
Vrijdag 19-4 Koningsspelen/Pasen. School is uit om 13.30u.  
 
Meivakantie 

 
22 april t/m 3 mei 
 

Woensdag 8-5 08.30u. -9.30u. spreekuur CJG, 13.00u. zingen speelzaal communie 
Maandag 13-5 MR vergadering 
Woensdag 15-5 Dode hoek groep 7/8, 13.00u. zingen speelzaal communie 
Donderdag 16-5 Bezoek inspecteur van onderwijs 
Maandag  20-5 Schoolfotograaf 
Woensdag  22-5 Groep 8 kamp, 13.00u. zingen speelzaal communie 
Donderdag 23-5 Groep 8 kamp, stemmen 
Vrijdag 24-5 Groep 8 kamp 
Maandag 27-5 GMR 
Woensdag  29-5 Zingen speelzaal communie 13.00u. 
Donderdag  30-5 1e Heilige Communie, alle kinderen vrij 
Vrijdag 31-5 Alle kinderen vrij 
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Dit vakantierooster is afgestemd met de andere schoolbesturen primair onderwijs in 

Midden-Limburg en gemeente. Goedgekeurd door de GMR van Wijzers in onderwijs.  

Vakantie/vrije dagen 

 

van 

 

t/m 

 

Herfstvakantie 14-10-2019 18-10-2019 

Studiedag (hele organisatie) 12-9-2019  

Kerstvakantie 23-12-2019 3-1-2020 

Carnavalsvakantie 24-2-2020 28-2-2020 

Paasmaandag 13-4-2020  

Meivakantie 27-4-2020 8-5-2020 

Hemelvaart 21-5-2020 22-5-2020 

Pinkstermaandag 1-6-2020  

Zomervakantie 13-7-2020 21-8-2020 

  

De studiedagen van de school zelf en eventuele dagen waarop verkorte lesdagen zijn, 

worden (na goedkeuring van de MR) in een van de volgende nieuwsbrieven aan u 

medegedeeld.  

Let op: Kermismaandag is gewoon school! De meivakantie wijkt af van de vakanties van het 

Voortgezet Onderwijs. Wij begrijpen dat dat voor gezinnen met kinderen op de basisschool 

en op het Voortgezet Onderwijs niet fijn is. Deze afwijkende vakantietijden ontstaan, omdat 

er voor beide onderwijstypen andere belangen meespelen. Het Voortgezet Onderwijs  houdt 

rekening met de examens en het Primair onderwijs houdt rekening met de verdeling van het 

aantal weken tussen vakanties in en het voorkomen van versnippering. Indien u hier vragen 

over heeft, horen wij dat graag. Ons bestuur heeft zich geconformeerd met de andere 

primair onderwijsbesturen in Midden-Limburg.  

 

Schooljaar 2019-2020 

We zijn als team al volop bezig met het voorbereiden 

voor komend schooljaar. Enkele zaken worden nog in de 

MR besproken. In een van de volgende nieuwsbrieven 

krijgt u van ons te horen welke leerkracht in welke groep 

komt te staan en hoe de groepsindeling eruit komt te 

zien.           De groepsindeling zal zeker veranderen op 

basis van leerlingaantallen. Dit wordt in de MR nog besproken. Daar waar 

combinatiegroepen komen, zal er ook gekeken worden naar de (her)verdeling van kinderen. 

Insteek is niet om combinatiegroepen altijd in dezelfde samenstelling bij elkaar te houden. Er 

wordt iedere jaar opnieuw gekeken naar groepssamenstellingen en op basis van criteria 

worden er keuzes gemaakt. Zo speelt verdeling jongens/meisjes een rol, evenals het aantal 

zorgleerlingen in een groep.  
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Denktank 

De eerste denktank bijeenkomst met enkele ouders heeft plaatsgevonden. Er is over allerlei 
zaken gesproken. U kunt denken aan halen/brengen leerlingen, schoolplein, 
verkeersveiligheid, overblijven, recente ontwikkelingen, etc. Het was een prettige en 
constructieve bijeenkomst.  

Wilt u de volgende keer meepraten over zaken met betrekking tot onze school? Dan bent u 
van harte welkom. Geef het door aan henrike.leunissen@wijzersinonderwijs.eu  

 

KiVa 

In de werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling is afgesproken dat 
we in het nieuwe schooljaar met de methode KiVa gaan beginnen. Er is 
onderzoek gedaan naar het aanbod van de verschillende methodes. 
Gezien de positieve ervaringen op een andere school binnen onze 
stichting denken we dat deze methode goed bij de Patricius past. 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale 
veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve 
groepsvorming, stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school 
verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke 
individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken we er een fijne school van!’ 
Alle medewerkers op school gaan een training volgen. Ook zal er in het nieuwe schooljaar 
een ouderavond m.b.t. KiVa georganiseerd worden, zodat u als ouder ook kunt kennismaken 
met deze methode.  

 

Tot maandag 6 mei!  

 
 
Team BS Patricius 
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