Even bijpraten…….
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Twee schoolweken na de kerstvakantie zitten er weer op! Tijd om weer even een aantal
schoolse zaken met jullie te delen.
BS Catharina Labouré ontvangt themacertificaat ‘welbevinden’.
Vanuit het project ‘gezonde school’ hebben we opnieuw het
themacertificaat ‘welbevinden’ ontvangen. Een aantal jaren geleden
heeft de school dit certificaat ook ontvangen, maar om opnieuw deze
certificering te krijgen, hebben we moeten aantonen dat de school zich
voortdurend blijft ontwikkelen en actief is om het welbevinden van de
kinderen te garanderen. Dit is wederom gelukt en daar zijn we heel trots op!
Opbrengst ‘Jantje Beton’.
In een eerdere nieuwsbrief hadden we al aangegeven dat we jullie nog op de hoogte zouden
brengen van de opbrengst van de actie ‘Jantje Beton’. Met de actie
hebben de kinderen een totaalbedrag van € 804,50 opgehaald en de
helft van deze opbrengst is voor de school. Jongens en meisjes, dit
hebben jullie top gedaan. Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat dit
geld ook wordt uitgegeven aan leuke spelmaterialen voor de
kinderen.
Inlooptijd.
Sinds enkele weken hanteren we ’s ochtend voor schooltijd de inlooptijd. We hebben
hierover veel positieve reacties ontvangen en vinden het zelf ook heel fijn om op deze
manier de kinderen te verwelkomen aan het begin van de schooldag en zodoende ook de
mogelijkheid te bieden voor ‘laagdrempelig’ contact tussen ouders/verzorgers en
medewerkers van de school.
Staking 30 en 31 januari a.s.
Zoals jullie via Walvi al hebben vernomen, nemen alle ZuidLimburgse scholen en dus ook onze school deel aan de landelijke
staking in het onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
a.s. Dit betekent dus dat de school deze twee dagen gesloten is
en alle kinderen vrij hebben.
Juf Monique terug op school.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u kort geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de
collega’s die afwezig zijn i.v.m. ziekteverlof. We hebben daarbij ook aangegeven dat juf
Monique na de kerstvakantie wellicht zou starten met haar re-integratie. Wij kunnen jullie
laten weten dat juf Monique inderdaad m.i.v. volgende week gedurende 2 x 2 uur per week

gaat starten op school. Uiteraard blijft juf Paulien gewoon in groep 7-8, maar zal juf Monique
haar ondersteunen gedurende deze 2 x 2 uur per week.
Reminder rapporten en oudergesprekken.
Op donderdag 9 januari hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 hun rapport
ontvangen en op donderdag 5 maart ontvangen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 een
overzicht van de Cito-resultaten uit ons leerlingvolgsysteem.
De oudergesprekken in groep 1-2 n.a.v. het rapport vinden
plaats in de periode van 20 januari a.s. t/m 21 februari a.s. Alle
ouders/verzorgers zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd via
Walvi.

De adviesgesprekken voor ouders/verzorgers en leerlingen uit groep 8 vinden plaats vanaf
10 februari a.s. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
De oudergesprekken in de groepen 3 t/m 7 staan gepland in de periode van 9 maart a.s. t/m
20 maart a.s. (dus na de uitgave van het Cito-overzicht). Dit neemt niet weg dat
ouders/verzorgers uit de groepen 3 t/m 8 een afspraak kunnen maken met de leerkracht
indien er al vragen zijn n.a.v. het rapport dat de kinderen op 9 januari jl. hebben gekregen.
Indien de leerkracht n.a.v. dat rapport al eerder een gesprek noodzakelijk vindt, zijn of zullen
jullie ook door de leerkracht eerder worden uitgenodigd.
Schoolontwikkeling.
Zoals reeds eerder aangekondigd, heeft woensdag 15 januari jl. een praktijkochtend op
school plaatsgevonden. Gedurende deze ochtend zijn alle groepen/units bezocht door
directie, IB’er, ICT’er en Eveline Havenith (onze begeleidster m.b.t. de schoolontwikkeling
vanuit Irisz Onderwijsadvies). Deze bezoeken waren bedoeld om te delen in de successen die
de collega’s al hebben bereikt m.b.t. de uitvoering van onze doelen zoals beschreven in ons
schoolplan en om te kijken welke volgende stappen in de ontwikkeling gezet kunnen
worden. Gedurende de middag hebben we samen met de collega’s van BS Sint Martinus
(waar de praktijkdag heeft plaatsgevonden op 14 januari jl.) alle ervaringen gedeeld om van
en met elkaar te leren. We zijn trots op alles wat we al bereikt hebben en willen ons graag
verder doorontwikkelen t.a.v.:
 De uitvoering van het effectieve directe instructie model (om de kwaliteit van de
instructies nog hoger te maken door korte en doelgerichte instructies te geven).
 Het nog beter interpreteren en analyseren van gegevens van de kinderen binnen
Gynzy (Ipads) om qua instructie en verwerkingsopdrachten nog beter aan te sluiten
bij de behoeften van de kinderen.
 Het nog meer stimuleren van actieve betrokkenheid van de kinderen tijdens de
lessen.
Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe WO-methode die beter past bij onze nieuwe
visie en hebben alle units hun eigen tops en tips gekregen om mee aan de slag te gaan. Wij
zijn dus trots op alle mooie dingen die al gebeuren op onze school en zijn uiteraard ook
volop in ontwikkeling hetgeen in een goede en positieve sfeer plaatsvindt.

Aanmelden nieuwe leerlingen.
De komende maanden gaat ook de voorbereiding starten op het nieuwe
schooljaar. Om een goede organisatie neer te zetten, is het heel fijn om
te weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten bij de start van het
schooljaar. We vinden het daarom prettig als nieuwe kinderen tijdig
worden aangemeld (liefst minimaal een half jaar van tevoren).
Herhaalde oproep nieuwe leden voor de oudervereniging.
Onze oudervereniging helpt ons als team om diverse bijzondere
activiteiten op school voor de kinderen te organiseren. Het is bijna
onmogelijk om deze activiteiten te organiseren zonder hulp van de
oudervereniging. De oudervereniging is echter dringend op zoek naar
versterking. Mocht u interesse hebben om lid te worden van de
oudervereniging, laat dit dan even weten via het mailadres info@bsstmartinus-beek.nl
Via dit mailadres kunt u ook informatie vragen over de oudervereniging alvorens u eventueel
lid zou willen worden.
Sociaal Pedagogisch werker op school.
Zoals bekend, is Svenja Hermans 9 januari jl. gestart als Sociaal Pedagogisch Medewerker
vanuit Partners in Welzijn op onze school. Ouders/verzorgers kunnen bij Svenja terecht met
vragen, twijfels of problemen rondom de opvoeding of ontwikkeling van hun kind/ kinderen.
Svenja is in de even weken op donderdagmiddag op school van 14:45u – 15:45u. U kunt dan
binnen lopen maar uiteraard ook telefonisch of per mail contact opnemen met Svenja (06 40
83 28 83 / 046 457 5700 / shermans@piw.nl).
Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

