Even bijpraten…….
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Nog even en dan start de Carnavalsvakantie! Deze vakantie duurt van
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari. Een aantal vrije dagen om
lekker Carnaval te vieren of om er op uit te trekken. Welke invulling
het ook gaat worden, we wensen iedereen alvast een leuke vakantie
en willen jullie middels deze nieuwsbrief nog even bijpraten alvorens
de vakantie begint.
Carnaval op school.
Vrijdag 21 februari vindt de Carnavalsviering op school plaats. Alle kinderen (ook de groep
1 kinderen) worden deze dag gedurende de ochtend op school verwacht.
Gedurende deze ochtend zal er een revue plaatsvinden die wordt
georganiseerd door de kinderen van groep 8. Natuurlijk is er ook
tijd om samen te springen en te hossen. We zullen deze ochtend
ook hoog bezoek krijgen van jeugdprins Tim en prins Luc van de
Pottentaote en hun gevolg.
Ook onze eigen prins Stan I en prinses Mila I, die woensdag 12
februari jl. zijn uitgeroepen, zullen deze dag een belangrijke taak
hebben. Zij zullen tijdens de viering op school voorop gaan in het
feestgedruis.
Om 12:00u is het feest afgelopen en hebben alle kinderen
(groepen 1 t/m 8) de school uit. Voor de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 die zich hebben aangemeld voor de
Carnavalsmiddag die wordt georganiseerd door alle Beekse
Carnavalsverenigingen, gaat het springen en hossen ’s middags
nog door in het gemeenschapshuis in Neerbeek.
Wij gaan er met z’n allen weer een leuk Carnavalsfeest van maken en willen de werkgroep
alvast bedanken voor alle voorbereidingen voor deze viering.
Oudergesprekken.
De adviesgesprekken met de ouders/verzorgers en kinderen uit groep 8 hebben inmiddels
plaatsgevonden en ook met bijna alle ouders/verzorgers uit groep 1-2 heeft inmiddels een
oudergesprek plaatsgevonden. 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).
Voor deze gesprekken zullen jullie via Walvi worden uitgenodigd door de
groepsleerkracht(en).

Route 8.
Ook dit schooljaar maken de kinderen van groep 8 weer de eindtoets van
Route 8. De afname van deze toets zal plaatsvinden op woensdag 15 april a.s.
Wij wensen alle kinderen van groep 8 alvast succes en hebben alle
vertrouwen in de kinderen.
Peil burgerschap.
De groep 8 van onze school en van BS Sint Martinus zijn opgenomen in de steekproef die in
Nederland plaatsvindt rondom ‘burgerschap in de basisschool’. De steekproef wordt in
opdracht van de onderwijsinspectie uitgevoerd door het Kohnstamm-instituut. Concreet
betekent dit dat alle kinderen van groep 8 en de leerkrachten een aantal vragenlijsten
krijgen afgenomen op maandag 9 maart a.s.
BHV-nascholing.
Woensdag 12 februari jl. en woensdag 19 februari a.s. volgen onze BHV’ers weer de
jaarlijkse herhalingscursussen EHBO en brand. Onze BHV’ers zijn juf Anke, juf Birgit, juf
Monique, juf Peggy, juf Esther en meester Marcel. Wij hopen natuurlijk hun hulp niet nodig
te hebben, maar het geeft wel een veilig gevoel dat we goed geschoolde mensen in huis
hebben.
Risk-Care.
Enige tijd geleden hebben alle ouders/verzorgers een brief
ontvangen met de mogelijkheid om wel/geen toestemming te
geven voor het motorisch testen van en het meten van lengte en
gewicht bij uw kind(eren). Fijn dat de meeste ouders/verzorgers
hier toestemming voor hebben gegeven. De kinderen waarvan we
dus toestemming hebben van ouders/verzorgers worden
woensdag 4 maart a.s. in de speelzaal op school onder schooltijd
getest door medewerkers van Risk-Care. Het doel van deze testen is om de motoriek en BMI
van alle Beekse kinderen beter in beeld te krijgen en zodoende het aanbod vanuit NJoy beter
af te kunnen stemmen op de behoeften van de kinderen.
Oudervereniging.
Helaas heeft een aantal ouders/verzorgers de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet
betaald. Deze ouders/verzorgers hebben onlangs ook een 2de
herinnering ontvangen. Wij verzoeken deze ouders/verzorgers
vriendelijk € 15,00 voor 1 maart 2020 te storten op onze
bankrekening: NL17 RABO 0149 2589 84, t.n.v. Oudervereniging
Basisschool Catharina Labouré en onder vermelding van naam/groep
van uw kind.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar versterking van de ouderverenging. Indien u interesse
heeft of meer informatie wenst, stuur dan een mail naar: ov@bscatharinalaboure-beek.nl

Personele zaken.
Wij willen iedereen weer even een korte update geven t.a.v. de stand van zaken m.b.t. onze
collega’s die met ziekteverlof zijn:
Juf Wendy Crijns:
We wachten nog steeds af of een terugkeer in het onderwijs wel of niet mogelijk is voor juf
Wendy gelet op haar clusterhoofdpijnen.
Juf Petra:
Juf Petra is volop bezig met re-integreren. Tot heden werkte juf Petra met kleinere groepen
kinderen, maar na de Carnavalsvakantie zal juf Petra ook steeds meer les gaan geven aan
hele groepen.
Juf Monique:
Juf Monique is 20 januari jl. gestart met haar re-integratie gedurende 2 x 2 uur per week. Na
de Carnavalsvakantie zal juf Monique 2 x 3 uur per week op school zijn en gedurende deze
twee ochtenden juf Paulien ondersteunen in groep 7-8.
Juf Britt:
Het ziet er naar uit dat juf Britt dit schooljaar niet meer gaat terugkeren in groep 6-7. Dat
betekent dat we verwachten dat juf Karin samen met juf Anke tot het einde van het
schooljaar groep 6-7 onder hun hoede blijven houden.
Stagiair(e)s Pabo.
Zoals bekend, is onze school ook een opleidschool van de
Pabo. Nu de helft van het schooljaar erop zit, gaan onze Pabostagiaires wisselen van stamgroep. Juf Valery gaat van groep 34 naar groep 5 en zal op donderdag stage lopen. Juf Beau gaat
van groep 1-2 naar groep 6-7 en zal op dinsdag stage lopen.
Uiteraard blijft juf Beau op maandag, donderdag en vrijdag als
onderwijsassistente actief in de unit bovenbouw.
Om als opleidschool stagiair(e)s optimaal te begeleiden, streven we ook naar opgeleide
mentoren. Afgelopen periode hebben juf Birgit en juf Wendy de mentoren-cursus op de
Pabo gevolgd en hebben we er dus weer twee geschoolde mentoren bij. Juf Birgit en juf
Wendy, top gedaan!
BSO.
Tijdens de Carnavalsvakantie gaan er ook weer kinderen naar BSO ‘t Abeltje en aangezien
het vakantie is, hebben de medewerkers van de BSO weer gezorgd voor een speciaal
programma. Op maandag gaan we samen maskers maken en schminken. Op dinsdag maken
we een heerlijke zelfgemaakte carnavalssoep en spelen we verstoppertje. Woensdag is de
dag dat we door een hindernisbaan in de gymzaal gaan klimmen en klauteren. Op donderdag
hebben we een verrassingsworkshop. Wat dit is kun je hieronder in de woordzoeker vinden.
De oplossing verklapt al wat de workshop gaat worden! Kun jij het raden? Op vrijdag gaan
we bijkomen van de drukke feestdagen en mogen alle kinderen in de pyjama komen. We

gaan een dag lekker chillen zodat we de maandag erna weer fris en fruitig zijn om te starten
met school.

Hartelijke groet,
Namens het hele team van BS Catharina Labouré,
Kim Tholen en Bob Meijs.

