
   

NIEUWSBRIEF juni 2019 
 

Vrijdag  5 juli 2019         Laatste schooldag, alle leerlingen hebben vanaf 12.00 uur vrij 

 
Zomervakantie                     8 juli t/m 16 augustus 2019 
 
Maandag 19 aug 1e schooldag 08.30 uur tot 14.30 uur 
 

Vakantiedagen en studiedagen: 
  

Vakantie/vrije dagen 

 

van 

 

t/m 

 

Studiedag (hele organisatie) 12-9-2019  

Herfstvakantie 14-10-2019 18-10-2019 

Studiedag 6-12-2019  

Kerstvakantie 23-12-2019 3-1-2020 

Studiedag 17-2-2020  

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  

Studiedag 1-7-2020  

Zomervakantie 13-7-2020 21-8-2020 

  

Verkort rooster op: 

Maandag 7 oktober. i.v.m. kermis is er school van 08.30 uur tot 12.00 uur. 

Vrijdag 20 december van 08.30 uur tot 13.00 uur. 

Vrijdag 21 februari van 09.30 uur tot 13.00 uur. 

Vrijdag 17 april van 08.30 uur tot 13.00 uur. 

Vrijdag 10 juli van 08.30 uur tot 12.00 uur.  
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Groep 1: 

De leerlingen van groep 1 komen op sommige dagen extra naar school i.v.m. vieringen. Deze 

dagen worden op een ander moment gecompenseerd. 

Op vrijdag 20 december komen de leerlingen van groep 1 extra naar school. Zij hebben dan 

op maandag 16 december vrij. 

Op vrijdag 21 februari komen de leerlingen van groep 1 extra naar school. Zij hebben dan 

op dinsdag 18 februari vrij. 

Op vrijdag 17 april komen de leerlingen van groep 1 extra naar school. Zij hebben dan op 

maandag 20 april vrij. 

Groep 2:                                                                                        
De leerlingen van groep 2 komen volgend schooljaar ook op vrijdag naar school. Op enkele 

vrijdagen houden wij vieringen. De leerlingen van groep 2 hebben op deze dagen iets langer 

school. Het gaat om: 

Vrijdag 20 december: 08.30 uur tot 13.00 uur. 

Vrijdag 21 februari: 08.30 uur tot 13.00 uur. 

Vrijdag 17 april: 08.30 uur tot 13.00 uur. 

*Na de vakantie starten we met het continurooster. De leerlingen hebben tussen de middag 

30 minuten pauze. Ze zullen op verschillende tijden eten en buiten spelen. De groepen 1 t/m 

4 en de groepen 5 t/m 8 gaan apart van elkaar naar buiten. Op deze manier is er voldoende 

plaats voor de leerlingen om te spelen.  

 
Welke spullen hebben de leerlingen nodig bij de start van het nieuwe schooljaar? 

Groep 1/2:  

Gymschoenen met klittenband 

Groep 3 t/m 5:  

Gymtas met gymschoenen met klittenband + T-shirt en broekje 

Groep 6 t/m 8: 
Gymtas met gymschoenen met klittenband + T-shirt en broekje 
Agenda  
Etui met daarin: maximaal 10 stiften, maximaal 2 markeerstiften, slijper met potje 

Groep 8: 

Een 4-rings klapper 

 

*De leerlingen van groep 3 krijgen allemaal éénmalig een gevulde kleurdoos en een vulpen  

  van school.  

*De leerlingen van groep 5 krijgen allemaal éénmalig een liniaal van school. 
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INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK  

Wij kregen het volgende bericht van de inspectie van onderwijs toegestuurd: 

Op 16 mei 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in kaart gebracht en 

kennen nu het oordeel voldoende toe. U kunt het verslag van dit herstelonderzoek vinden in 

de digitale boekenkast in het ouderportaal of op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nieuwe gezichten! 
    
Hallo allemaal, 
In het nieuwe schooljaar zullen jullie een  
nieuw gezicht zien verschijnen op  
basisschool Patricius. 
 
Mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Rina Bucks en 22 juni word ik 53 jaar. Ik ben een single moeder van 
drie kinderen Koen 23, Lisa 21 en Roel 18 jaar. Mijn woonplaats is Maasbracht.  
De afgelopen 12 jaar heb ik met heel veel plezier op basisschool De Sleye in Heel 
gewerkt. Waarom ben ik dan weg gegaan? Simpel, ik wil graag meer dagen 
werken in een eigen groep en dat kon niet op De Sleye en wel op de Patricius 
school. So, here I am!  
Ik ga in groep 5 werken van maandag tot en met donderdag en ik heb er heel 
veel zin in. We gaan er samen een super jaar van maken.  
Tot maandag 19 augustus! 
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Even voorstellen…        

Ik ben Linda Schreurs- Hendriks, 31 jaar en woon in Haelen. Ik ben gelukkig getrouwd en 

trotse mama van 4 kinderen. Met ingang van het komend schooljaar ben ik op deze school 

werkzaam als interne begeleider, naast Judith van Kessel. 

De afgelopen 10 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan in het onderwijs, in diverse functies en 

taken. Trots begonnen als leerkracht, in 2012 afgestudeerd als lees- en spelling specialist, in 

2014 afgestudeerd als interne begeleider en vanaf toen ook werkzaam als Interne begeleider 

(i.c.m. groepsleerkracht), later ook als teamcoördinator. Vanaf januari 2017 was ik naast 

interne begeleider ook waarnemend schoolleider op bs. St. Jozef in Thorn wat mij de kans en 

mogelijkheid heeft gegeven om ook in deze functie veel ervaring op te doen. In juni 2018 

ben ik afgestudeerd als directeur primair onderwijs, vakbekwaam. 

 

Ik vind het heel fijn dat ik hier de gelederen mag komen versterken en mijn ervaring kan 

gebruiken en toepassen. Ik sta open voor nieuwe ontwikkelingen en denk in kansen. Ik ga 

graag op zoek naar het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. 

Als leerlingen en volwassenen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest 

geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf. Door te kijken naar de talenten van eenieder 

en daarop mijn stijl aan te passen, bied ik ondersteuning, sturing of aanmoediging die 

iemand nodig heeft en hoop ik mensen te inspireren tot initiatieven. Hierbij vind ik het 

belangrijk om prioriteiten te stellen om zo het belang van medewerkers, leerlingen en 

organisatie in balans te houden.  

 

Inmiddels heb ik kennisgemaakt met het team en mijn indruk is zeer positief; een team dat 

aan de slag wil gaan met alle adviezen die uit diverse analyses naar voren zijn gekomen om 

zo voor alle leerlingen van deze school kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. 

 

Ik hoop op een prettige samenwerking met u als ouders. Wanneer er vragen zijn, hoor ik die 

natuurlijk graag. Kom gerust even langs! 

 

Met vriendelijke groet, 

Linda Schreurs- Hendriks 
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In de vakantie zal er hard gewerkt worden: 

- De muren, plinten en kasten in de klassen van groep 3 t/m 8 worden geverfd. 

- De plinten in de klassen van groep 1/2 worden geverfd. 

- Het dak van de fietsenstalling wordt vernieuwd. 

- In de herfstvakantie zal de hal van school worden geverfd. 

 

                               
 

Via deze weg willen we allemaal bedanken voor het vertrouwen van afgelopen schooljaar. 

We hebben als school mooie stappen gezet. 

Komend schooljaar gaan we o.a. werken aan: 

- Begrijpend lezen 

- Veilig klimaat 

- Nieuwe taalmethode 

- Handelingsgericht werken 

 

Noteer alvast in uw agenda: 
Op donderdag 26 september tussen 16.30 uur en 19.30 houden wij een EXPOSITIE!  

Drie weken lang gaan de leerlingen aan de slag als echte kunstenaars.  

Ons project “uit de kunst” zal afgesloten worden met een echte expositie op school. Er zal 

vanalles te zien en te doen zijn. We hopen u allemaal op 26 september te mogen begroeten! 

Meer informatie volgt snel. 
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Oudergesprekken: 
Normaal gesproken houden we aan het begin van het nieuwe schooljaar een  

informatie ouderavond. De informatie die u tijdens deze avond krijgt, geven we u vanaf nu 

op papier mee. We willen deze avonden namelijk vervangen door kennismakingsgesprekken.  

De leerkracht houdt met iedere (nieuwe) ouder een kennismakingsgesprek. Leerlingen die 

bij dezelfde leerkrachten blijven krijgen geen kennismakingsgesprek. We zijn van mening dat 

een korte kennismaking aan het begin van het schooljaar, waarin u als ouder over uw kind 

vertelt, meerwaarde heeft voor de start in de nieuwe groep. Deze 10-minuten gesprekken 

vinden plaats in de 3e week van het schooljaar tussen 15.00 uur -17.00 uur. Via de APP kunt 

u weer intekenen. U krijgt hier als ouder aan het begin van het nieuwe schooljaar meer 

informatie over. 

 

We zien elkaar graag weer op maandag 19 augustus 2019! 

Met vriendelijke groet, 

Team bs Patricius 
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