Even bijpraten…….
Beste ouders / verzorgers en kinderen,
Een gezellige tijd, ook in de school, komt eraan. De feestmaand december is in zicht en de
werkgroep feesten is samen met de oudervereniging volop aan de slag om het
sinterklaasfeest voor te bereiden dat op 3 december a.s. gaat plaatsvinden. Ook is de
werkgroep feesten druk in de weer om een gezellige kerstviering te organiseren op vrijdag
20 december a.s. Een groep ouders van de werkgroep versieringen heeft er al voor gezorgd
dat de school is aangekleed met sinterklaasversieringen en zal ook zorgen voor de
kerstversiering. Het wordt dus een gezellige periode op school! Wij willen iedereen (alvast)
bedanken voor alle hulp.
Schoolontwikkelingen.
Op 3 september, 8 oktober en 5 november hebben, zoals bekend, studiemiddagen
plaatsgevonden waarbij ons team, samen met het team van BS
Sint Martinus, heeft gewerkt aan schoolontwikkelingen zoals
vastgelegd in ons schoolplan 2019-2023 om onze hernieuwde
visie geleidelijk aan waar te maken in deze schoolplanperiode.
Ons belangrijkste doel in de huidige schoolplanperiode is het
‘anders organiseren’ van ons onderwijs middels unit-werken. We
zijn ervan overtuigd dat door deze vorm van werken geleidelijk te
ontwikkelen, we steeds beter nog meer passend onderwijs kunnen bieden en de organisatie
ook minder kwetsbaar maken gelet op het personeelstekort. Onze school werkt met drie
units (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en in elke unit is een onderwijsassistente
werkzaam naast de leerkrachten van de stamgroepen. Binnen de unit wordt
groepsdoorbrekend gewerkt om de kinderen zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden.
Om het unit-werken uiteindelijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zijn we aan de slag
met het Effectieve Directe Instructiemodel (een model dat leerkrachten kunnen hanteren
om goede, korte en effectieve instructie te bieden) en de oriëntatie op dag- en weektaken
als middel om leerdoelen te bereiken en meer zelfsturing en eigenaarschap bij kinderen te
ontwikkelen. Tot slot gaan we ons ook nog oriënteren op een nieuwe WO-methode die
uitgaat van betekenisvolle thema’s en beter past bij onze nieuwe visie en onze werkwijze.
Kortom: onze school is volop in ontwikkeling!
Tijdens de studiemiddagen o.l.v. Irisz Onderwijsadvies vinden plenaire momenten plaats
(met alle teamleden samen) en deze momenten zijn voornamelijk gericht op de theoretische
informatie bij de genoemde ontwikkeldoelen. Daarnaast zijn er momenten waarin elke unit
aan de slag gaat om te werken aan de doelen die de unit zichzelf stelt (uiteraard vanuit de
gezamenlijke schooldoelen). Hetgeen in de unit gebeurt wordt bijgehouden in een
routekaart van de unit en elke unit heeft een eigen unitcoördinator die het proces en de
voortgang bewaakt. De unitcoördinatoren op onze school zijn: juf Birgit (unit

onderbouw/stamgroep 1-2), juf Peggy (unit middenbouw/stamgroepen 3-4 en 5) en juf Anke
als vervangster van juf Monique (unit bovenbouw/stamgroepen 6-7 en 7-8). De
unitcoördinatoren vormen samen met de unitcoördinatoren van BS Sint Martinus en de
directie/IB’ers van beide scholen de stuurgroep rondom de schoolontwikkelingen.
Trots op groep 8.
Wij zijn trots op onze groep 8 leerlingen. Na het winnen van de
verkeersquiz met alle scholen in de gemeente Beek, werd woensdag
20 november jl. een mooie tweede plaats behaald bij de regionale
verkeersquiz waarbij onze groep 8 namens de gemeente Beek
vertegenwoordigd was. Jongens en meisjes, van harte proficiat met
dit mooie resultaat!
Schoolontbijt en schoolfruit.
Ook dit schooljaar heeft onze school weer
deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. De
kinderen en leerkrachten hebben op 5 november jl.
genoten van een gezellig en gezond ontbijt. Uiteraard
is het doel van deelname het promoten van het
belang van een gezond ontbijt.
Zoals reeds aangegeven, doet onze school ook weer
mee aan het project ‘EU-schoolfruit’. De kinderen
krijgen t/m de week van 17 april op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit op
school. Uiteraard willen we ook hiermee gezond gedrag bij kinderen stimuleren. De kinderen
maken kennis met vele verschillende soorten fruit.
Beek FM.
Zoals bekend, ondersteunen wij samen met BS de Bron en BS Sint Martinus
het Glazen Café in Beek. 3 DJ’s hebben zich daar 96 uur opgesloten voor het
goede doel: het nationaal ouderenfonds. Veel kinderen hebben meegedaan
aan de kleurwedstrijd en de winnaar namens onze school is Siem Souren uit
groep 1-2. Siem, van harte proficiat! Siem mag morgen samen met zijn
ouders een kijkje gaan nemen in het Glazen Café.
Daarnaast hebben de kinderen middels ‘Heitje voor karweitje’ geld ingezameld. Met de drie
scholen hebben we een cheque t.w.v. € 500,00 kunnen aanbieden voor het ouderenfonds.
Jongens en meisjes, top gedaan!
Personele zaken.
In de vorige editie van ‘Even bijpraten….’ hebben we jullie
geïnformeerd over de personele bezetting binnen onze
schoolorganisatie en daarin is ook aangegeven dat een aantal
collega’s afwezig is i.v.m. ziekteverlof. Graag willen we jullie een
update geven t.a.v. de stand van zaken m.b.t. onze zieke collega’s:

Juf Wendy Crijns.
Juf Wendy is sinds maart 2018 met ziekteverlof vanwege clusterhoofdpijnen. De komende
periode zal duidelijk worden of juf Wendy, gelet op deze klachten, nog in staat is om terug te
keren in het onderwijs. Juf Wendy wordt op maandag, dinsdag en woensdag vervangen in
groep 5 door meester Wouter.
Juf Yvonne.
Juf Yvonne is sinds augustus 2017 met ziekteverlof en zal helaas niet meer terugkeren in het
onderwijs. Per 1 januari a.s. nemen we officieel afscheid van juf Yvonne en daardoor zal
meester Wouter, die op donderdag en vrijdag in groep 5 vervangt voor juf Yvonne, een vaste
benoeming op onze school krijgen voor deze dagen.
Juf Monique.
Juf Monique is op dit moment nog met ziekteverlof. Het is nog niet duidelijk wanneer juf
Monique zal terugkeren in groep 7-8. Juf Paulien blijft dus voorlopig de leerkracht in deze
groep omdat zij op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag juf Monique vervangt en op
dinsdag juf Petra. Wellicht dat juf Monique na de kerstvakantie weer af en toe op school kan
zijn om een aantal taken samen met juf Paulien op te pakken.
Juf Petra.
Juf Petra is met ziekteverlof sinds september 2018, maar is inmiddels gestart met haar reintegratie. Juf Petra wordt, zoals aangegeven, op dinsdag vervangen in groep 7-8 door juf
Paulien en op woensdag en donderdag in groep 6-7 door juf Britt.
Juf Britt (vervangster juf Petra).
Juf Britt is het schooljaar gestart als vervangster voor juf Petra op woensdag en donderdag in
groep 6-7. Helaas is juf Britt echter uitgevallen en zal haar herstel langere tijd in beslag
nemen. Er is nog geen duidelijkheid t.a.v. een eventuele terugkeer van juf Britt in groep 6-7.
Voorlopig zal juf Karin op woensdag en donderdag blijven vervangen in deze groep.
Het is natuurlijk nooit fijn om collega’s te moeten missen vanwege ziekteverlof. We zijn er
echter wel heel blij mee dat we de afwezigheid van bovenstaande collega’s structureel
hebben kunnen opvangen ondanks een personeelstekort in het onderwijs. Hierdoor is de
continuïteit voor de kinderen wel gegarandeerd.
Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

