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    Nieuwsbrief  

 
   

 
 

 
 

Via deze weg willen we graag even samen met u terugblikken op afgelopen schooljaar.  
We hebben samen met de kinderen veel leuke activiteiten mogen beleven. 

 
Kinderboekenweek; 

Verschillende opa’s en oma’s hebben een middagje voorgelezen op school. 
Onder deze opa’s en oma’s zaten echte voorleestalenten. Leuk om te zien hoe de kinderen 

hiervan hebben genoten.  
 

Sinterklaas; 
In december hebben we samen Sinterklaas gevierd. 

De zwarte Pieten hadden wel even stress toen Sinterklaas niet op de afgesproken plaats 
klaar stond. En wat bleek? Sinterklaas was zo moe van al het werk dat hij zomaar op school 

in het grote bed in slaap was gevallen.  
 

Kerst; 
Tijdens de sfeervolle Kerstviering hebben we genoten van alle lekkere hapjes en drankjes die 

de verschillende ouders voor de kinderen hadden klaargemaakt. Na al dat lekkers hebben           
                we nog samen gedanst op “sfeervolle” muziek.  

Daarnaast hebben we op de kerstmarkt gestaan,  

               kerstbomen en kerstkaarten verkocht en een loterij georganiseerd.  
                                                               

 Open dag; 
In maart was het weer tijd voor de jaarlijkse open dag. Een mooie dag waarin we de school 

goed hebben kunnen presenteren aan nieuwe ouders, die onze school hebben bezocht. 
 

Paaslunch; 
Ook de paasviering op school was weer geslaagd. Een heerlijke lunch verzorgd door de 

ouderraad. Wij wisten niet dat kleuters zoveel broodjes konden eten! 
 

 

Dag Datum Tijd Opmerking/thema 

Vrijdag 14-7  13.00 uur school uit! 
    

Vakantie 15-7-2017 t/m 25-8-2017   1e schooldag schooljaar 2017-2018 is op  28-8-2017 

       Terugblik schooljaar 
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Koningsspelen; 

Tijdens de Koningsspelen hebben de kinderen in de ochtend allerlei activiteiten gedaan o.l.v. 
enkele ouders en oud-leerlingen. Spelen met het toverkleed, dansen in de gymzaal, 

volleyballen en constructies met stokken en tape bouwen. Het was een leuk en gevarieerd 
programma.  

In de middag was het tijd voor onze sponsorloop. Maar liefst €1300,00 is door onze kinderen 
bij elkaar gerend. Chapeau! 

 
Veldeke; 

De middag van het Veldeke is ook niet weg te denken uit de Maria Goretti traditie. 
Wat kunnen de kinderen goed dialect praten en een gedicht in het dialect voordragen uit het 

hoofd. En dat zomaar voor alle kinderen van de school. Knap hoor. 
 

Schoolreis; 
Met de hele school naar Toverland. Wat een feest. En wat hebben we geboft met het weer. 

 
Juffendag; 

ook de jaarlijkse juffendag was weer geslaagd. De kinderen hebben samen met de juf hun 
verjaardag gevierd en daarna lekker geluncht in de speeltuin en natuurlijk nog even lekker 

gespeeld. 

  
 

Musical; 
Wat hebben de kinderen van groep 7/8 samen met juf Michelle en een aantal ouders & oud-

leerlingen hard gewerkt om van deze musical weer een succes te maken. En dat is op alle 
fronten helemaal gelukt. 

We hebben samen een fijne avond beleefd. 
 

Wat een activiteiten hebben we allemaal gedaan. We hopen dat we in deze opsommingen 
geen activiteiten zijn vergeten te noemen. Op de website kunt u van de verschillende 

activiteiten de foto’s bekijken. Dankzij de ouders van de ouderraad (en alle andere ouders 
die hebben meegeholpen) kunnen we deze leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.  

 
Namens het team van BS Maria Goretti  

willen we  deze ouders dan ook  
van harte bedanken voor het meedenken  

en organiseren van deze activiteiten. 
 
 

 
 

 



juli 2017 

3 

 

 
Naast al deze leuke en gezellige activiteiten hebben we  

ook andere zaken gedaan. 
 

Onderwijs: Wat hebben we bereikt? 
- Verbonden onderwijs rondom begrijpend lezen en eerste aanzet met spelling is opgezet. 

- Het leerling-portfolio is verder in ontwikkeling. 
- Kwaliteitskaarten technisch lezen en begrijpend lezen opgesteld. 

- Kennis vergaard op het gebied van leerlijnen en tussendoelen. 
- Groepsplannen werkbaarder gemaakt voor de diverse vakgebieden. 

- Leerwinst geïmplementeerd, waardoor de individuele leerling beter gevolgd kan worden. 
- Alle leerkrachten zijn KiVa-gecertificeerd, waardoor er een veilig klimaat in school heerst en 

kinderen zich veilig voelen. Hierdoor ontwikkelen kinderen beter. 
 

Onderwijs: Wat gaan we komend schooljaar doen? 
- Drie teamleden gaan de cursus Wetenschap& Techniek volgen en beleid maken. 

- Verbonden onderwijs wordt uitgebreid op het gebied van spelling- en taalonderwijs. 
- De Kwaliteitskaarten worden herijkt en geborgd en  voor nieuwe gebieden opgesteld. 

- De 21e eeuwse vaardigheden worden  uitgewerkt. 
- Missie/visie verder uitwerken; FOODUZ, voedsel educatieplan “Natuurlijk leren”   

wordt binnen de school geïmplementeerd. 
- Hoogbegaafdheid, gedrag en motivatie, mindset. Samen beleid maken voor schoolniveau. 

- Leerling-portfolio verder uitbouwen. 
-Veilig Leren lezen nieuwste versie in groep 3 implementeren. 

-Nieuwe taalmethode kiezen. 
 

Afgelopen jaar zijn er ook weer de bekende Cito-toetsen afgenomen. Hier vindt u een 
overzicht van de resultaten. 

 

Tussen- en eindopbrengsten schooljaar 2016-2017 

 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

 M E M E M E M E M E M 

DMT l l l l lll ll l l l l l 

B.L. x x l+ l+ ll x l+ x l+ x l+ 

Spelling l+ l l+ l+ lll lV l+ l+ l+ l+ l+ 

Rekenen l l+ lV l ll l+ l+ l+ l+ l+ l+ 

 
DMT = woorden lezen 
B.L. = begrijpend lezen 

Niveau l = zeer goed 
Niveau ll = goed 

niveau lll = voldoende 
Niveau lV = zwak 

Niveau V = zeer zwak 

 
Eindopbrengsten Cito eindtoets 

Schooljaar Gemiddelde score Landelijk gemiddelde 

2014 – 2015 541,2 534,8 

2015 – 2016 540,9 534,5 

2016 – 2017 542,0 535,1 
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Scholing leerkrachten: 

De leerkrachten hebben deelgenomen aan de verschillende netwerkgroepen binnen SKOEM; 
*Werken met kleuters en *Kansrijke combinatiegroepen 

Daarnaast zijn er ook individueel cursussen gevolgd;  
*KiVa-cursus twee leerkrachten en *BHV twee leerkrachten 

Daarnaast zijn er ook teamcursussen gevolgd; 
*Workshop “Prowise” Door deze workshop kunnen 

leerkrachten de Prowise-presenter gaan gebruiken in hun groep. Dit digitale systeem levert 
een leuke bijdrage  aan het lesgeven in de groepen 

*Rekenen:  “de Vertaalcirkel”. 
 

Ook is er veel werk verzet rondom het “DOP” gebeuren. Eindelijk gaat in de grote vakantie 
het schoolplein op de schop. We krijgen een natuurlijker speelplein en een echte moestuin. 

De officiële opening van het gehele plan zal op zondag 1 oktober 2017 zijn. 
 

Afgelopen schooljaar hebben we ook een drietal denktanks georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn verschillende zaken aan bod gekomen. Hiervan heeft u al terugkoppeling 

gehad in vorige nieuwsbrieven. Komend schooljaar krijgt dit natuurlijk een vervolg.  
Ook hebben we dit schooljaar een enquête gehouden over schooltijden en zijn we gestart 

met een leerlingenraad.  
 
 

 

 

 

Op woensdag 5 juli was de laatste leerlingenraad van dit schooljaar. David, Tiem, Meghan en 
Noor nemen afscheid van de leerlingenraad. Volgend schooljaar wordt er een nieuwe raad 
gekozen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Meghan en Tiem zullen tijdens de eerste vergadering 

van de leerlingenraad nog aansluiten om hun belevingen te delen. Tijdens deze laatste 
vergadering hebben we geëvalueerd. Daar zijn de volgende punten uit naar voren gekomen: 
TOPS: Het is fijn dat je als kind mag meedenken en meepraten over schoolse zaken. Je hebt 

ook echt het gevoel dat er iets mee gebeurt. Ook de ideeën box werkt goed. Er zaten 
afgelopen jaar veel verschillende goede ideeën in. Je leert er veel van. Een kopje thee tijdens 

de vergaderingen is gezellig en lekker. 
TIPS: Misschien kunnen we 1 ideeën box maken voor de hele school die we in de hal zetten.  
Het is fijn als we vergadering hebben gehad, dat we dan meteen in de klas tijd krijgen om er 
iets over te vertellen. Het is ook fijn als we iets vaker bij elkaar komen en als je eerder weet 

wanneer de vergaderingen zijn.  
 

Ook is er in de leerlingenraad gesproken over het tropenrooster. Er zijn natuurlijk veel 
verschillende voor- en nadelen te noemen. Op BS Maria Goretti kiezen we ervoor om geen 

tropenrooster te hanteren om de volgende redenen: 
-Het is toch warm, waar je ook bent. 

-Ouders komen in de problemen als ze op het laatste moment opvang moeten gaan regelen. 
-Tropenrooster betekent ook vroeger naar school, terwijl je in de ochtend nog redelijk koel 

kunt slapen. 
Er wordt tijdens deze hitte dagen altijd rekening gehouden met het lesprogramma in de 

middag. We doen het wat rustiger aan. Kinderen mogen tijdens deze hitte dagen altijd een 
flesje water meenemen en op hun tafel zetten. 

Leerlingenraad 
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Beste ouders/verzorgers van groep 3/4, 
Zoals u van juf Renée al gehoord heeft tijdens de oudergesprekken wordt ze geopereerd aan 

haar voet. Om deze reden zal juf Renée in de periode september/oktober niet op school 
aanwezig zijn. Haar groep wordt overgenomen door Loes Verstappen. In onderstaand stukje 

stelt zij zich aan u voor. 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Loes Verstappen. Na de zomervakantie zal ik werkzaam zijn op Basisschool 

Maria Goretti. In Nijmegen heb ik de opleiding tot academisch leerkracht gevolgd en daarna 

heb ik de master Orthopedagogiek gedaan. Na mijn studie heb ik 1 jaar in Den Haag gewerkt 

als leerkracht van groep 6 en heb ik leerlingen met een eigen leerlijn begeleid.  

Mijn roots liggen echter in Limburg en vandaar dat ik heb besloten terug te keren. In eerste 

instantie zal ik tot de herfstvakantie de vervanging van juf Renée voor mijn rekening nemen 

en zal ik de juf van groep 3/4 worden. Nadat deze vervanging is afgelopen zal ik nog 

regelmatig op bs Maria Goretti te vinden zijn voor vervangingen en ondersteuning. Ik heb 

veel zin in het komende schooljaar. Voor vragen kunt u altijd even bij mij langskomen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                             Groetjes juf Loes 

 

 
 

 
 

Wij hebben van een aantal ouders vragen gekregen over het aanschaffen van materialen.  
In onderstaand schema kunt u zien wat uw kind nodig heeft voor schooljaar 2017-2018. 

 

Groep 1/2  gymschoenen 

Groep 3 t/m 6 gymschoenen, T-shirt en kort broekje 

Groep 7/8 gymschoenen, T-shirt en kort broekje 
klapper 23 rings 

agenda 

 
Materialen zoals pennen, (kleur)potloden, gummen, vulpennen, etc. worden door school 

verzorgd.   
 
 
 

       Loes Verstappen  

 

       Benodigdheden nieuw schooljaar 
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REMINDER:  
Op maandag 28 augustus 2017 begint de school weer.  

We starten om 08.30 uur! Via deze weg nodigen wij alle ouders uit  
om op deze ochtend samen een kopje koffie/thee te drinken  

om zo het schooljaar op te starten. 
 
 

 
 

Op zaterdag 9 september wordt het opgeknapte sportcomplex “In de Bandert” heropend.  
De officiële opening is om 13.00 uur door wethouder Frische en topsporter Joeri Verlinden. 

Daarna zal Joeri voor de waterverenigingen een korte zwemtraining verzorgen. 
 

Informatiemarkt 
In de hal van het complex is een informatiemarkt, alle sportverenigingen en organisaties 

kunnen zich hier presenteren. 
Water- en Sport clinics vanaf 14.00 uur 

Er zijn Water clinics in het zwembad en Sport clinics in de sporthal voor de jeugd 
georganiseerd door de sportverenigingen. (Voor de Water clinics is een zwemdiploma A 

verplicht!) 
Badminton, zwemmen, snorkelen. volleybal, duiken, verschillende reddingsmaterialen , 

zwemmen …….en nog veel meer. 
Kinderen kunnen meedoen aan 2 Water clinics en 2 Sport clinics. Joeri zal ook 

handtekeningen uitdelen. 
De clinics zijn gratis en inschrijven is niet nodig. 

Iedereen welkom! 
Wekelijks is uw school actief op sportcomplex In de Bandert. 

Daarom nodigen wij u allen van harte uit op  zaterdag 9 september a.s. 
 

 
 

Roan uit groep 4 wordt op 15 juli 8 jaar 
Julian uit groep 2 wordt op 18 juli 6 jaar 
Kay uit groep 8 wordt op 25 juli 12 jaar 

Yente uit groep 7 wordt op 31 juli 11 jaar 
Isa uit groep 8 wordt op 3 augustus 12 jaar 

Meghan uit groep 6 wordt op 10 augustus 10 jaar 
Milan uit groep 2 wordt op 16 augustus 6 jaar 
Bruce uit groep 3 wordt op 19 augustus 7 jaar 

Matthijs uit groep 8 wordt op 24 augustus 12 jaar 
Eef uit groep 8 wordt op 24 augustus 12 jaar 

 
 
 

         koffie- en theemomentje  

 

         In de Bandert 

 

        Jarigen 
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kinderopvang  

“Buitengewoon”  
 

 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Tijdens de open dag van de school en ook daarna, hebben velen de  enquete over de  

eventuele kinderopvang in school ingevuld. Uw interesse was overweldigend en boven 

verwachting. Wij waren aangenaam verrast. Inmiddels zijn we een hele tijd verder en is er  

veel werk achter de schermen verricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met kinderopvang Stichting Kinderopvang Echt – Maasgouw ( SKEM) 

wordt zowel voorschoolse, naschoolse als ook peuteropvang gestart. Deze zal plaats vinden in 

het (voormalig) bieblokaal in school.  De BSO zal ook gebruik maken van de hal. Daarnaast 

is het uniek dat we straks op ontdekking kunnen gaan in de een spiksplinternieuwe speeltuin, 

een belevingspark vol avontuur, verkeersplein, moestuinen en een speelplaats met vele 

speelmogelijkheden. 

  

Vandaar ook de naam Kinderopvang “Buitengewoon”:  

- Vele mogelijkheden om samen buiten (en binnen) te spelen in alle leeftijdscatagorieën.  

- Bijzonder, want deze locatie heeft unieke faciliteiten. 

- Maar ook een plek waar je “gewoon” jezelf mag zijn. 

 

De peutergroepen zullen starten op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur 

tijdens schoolweken. 

 

De voorschoolse opvang is (voorlopig) ook alleen op maandag, dinsdag en  

donderdag van 7.00 tot 8.30 uur. 

 

De naschoolse opvang is (voorlopig) op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.30 

uur met uitloopmogelijkheid tot 18.30 uur. Op de woensdag en vrijdag zal voorlopig geen 

naschoolse opvang plaatsvinden  in Sint Joost. Natuurlijk is er op deze dagen wel opvang 

mogelijk, maar deze zal dan op een andere locatie zijn. (KC De Duizendpoot in Echt).  

Evenals de opvang in de vakanties en vrije/studie dagen 

 

Op de site van SKEM www.kinderopvang-skem.nl kunt u vanaf donderdag 20 juli 2017 

alles lezen over de vele mogelijkheden. Tevens kunt u hier uw kind ook aanmelden. Want wij 

hopen natuurlijk vele peuters, kleuters en schoolgaande kinderen te mogen verwelkomen, 

zodat we samen een gezellige tijd tegemoet gaan 

 

 

 

Nu mogen wij eindelijk het heuglijk nieuws mededelen:  

In het schooljaar 2017-2018 start 

 kinderopvang “Buitengewoon” in basisschool Maria Goretti!! 
 

http://www.kinderopvang-skem.nl/
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Petra Koonings zal één van de vaste gezichten zijn op de kinderopvang “Buitengewoon”.  

Naast haar zullen nog enkele ervaren pedagogisch medewerkers uw kinderen op deze locatie 

opvangen. Op dit moment zijn we nog druk bezig met de personele bezetting. 

 

We zijn erg enthousiast over het feit dat we binnenkort van start gaan. In de vakantie zal er 

hard gewerkt worden aan de inrichting van het lokaal en voorbereiding, zodat we in het 

nieuwe schooljaar u van harte welkom mogen heten op onze eigen Kinderopvang 

“Buitengewoon” in Sint Joost!! 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie en  u bent van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen.  

 

Hartelijke groeten 

Kinderopvang Stichting Kinderopvang Echt en Maasgouw  ( SKEM)  

Petra Koonings 

 
 
 
 

Het team van BS Maria Goretti wenst iedereen een: 
 

 
 

Wij zien iedereen weer graag terug op maandag 28-8-2017. 
De school begint om 08.30 uur! 


