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            NIEUWSBRIEF 

 In deze nieuwsbrief:  

• Start in het kindcentrum Bekkerveld 

• Samenwerking Tarcisius & Catharina 

• Brede talentontwikkeling 

• Een greep uit de activiteiten van de afgelopen 

periode 

Start in het Kindcentrum Bekkerveld 

We zijn alweer een aantal weken onderweg in het schooljaar 2022-2023. Met de start van SO 
Catharina in het kindcentrum zijn alle partners inmiddels in huis en werken en leven we samen 
"onder één dak." Dat is symbolisch weergegeven in het logo van het kindcentrum waarbij de 5 
punten van de ster symbool staan voor de vijf gebruikers; 

• Basisschool Tarcisius 

• School voor speciaal onderwijs Catharina 

• Bestuursbureau Innovo  

• Humankind kinderopvang inclusief buitenschoolse opvang 

• Peuterspeelzaalwerk Heerlen; peuterspeelzaal Eigenwijz! 
 

Met dank aan MaandagDesign voor het ontwerp van het logo.  
 
 

Samenwerking Tarcisius & Catharina 

Vorig jaar informeerden wij u al over de samenwerking tussen beide scholen. Zo is er vorig schooljaar 

vooral ingezet op elkaar ontmoeten; zowel leerlingen als personeel. We concretiseren in het 

schooljaar 2022-2023 de dag van het kind en we geven invulling aan het samen leren – werken en 

zijn. Het accent zal liggen op SWPBS (school Wide Positive Behaviour Support) en het samenleven op 

de speel-leer-werkpleinen.  Onze eerste gezamenlijke studiemiddag van dit schooljaar was gericht op 

teambuilding. Daarnaast hebben we onze stip op de horizon bepaald voor het werken op de 

leerpleinen. Gefaseerd werken we aan wat er samen kan; dus met elkaar en wat er naast elkaar kan 

plaatsvinden.  We openden samen het nieuwe schooljaar en ook de opening van de 

kinderboekenweek vond gezamenlijk plaats! Tijdens de Kinderboekenweek hebben we samen 

gelezen en aan elkaar voorgelezen. 
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Brede talentontwikkeling 

Naast goed taal - reken - en leesonderwijs willen wij voorzien in een aanbod voor brede 
talentontwikkeling. Onze speciale labruimtes in het gebouw zijn hierin ondersteunend. Alle 
leerlingen hebben wekelijks muziek door muziekdocenten van Schunck. Muzikaliteit in de brede zin 
staat hierbij centraal.   
Daarnaast hebben alle leerlingen 4 keer per jaar kook- en smaakles onder leiding van kookdocent 
Willem Emons. Theorie en praktijklessen worden aan elkaar gekoppeld.  
De groepen 3 t/m 8 hebben wekelijks handvaardigheid onder leiding van Sonja Leinders. De 
leerlingen kunnen hierbij uiting geven aan hun creativiteit.  
We oriënteren ons dit schooljaar op het onderwijsaanbod in het ontdeklab. 
 
 

Een greep uit de activiteiten van de afgelopen periode 

 

• De leerlingen van de groepen 1&2 werkten met het thema van de kleurenmonsters.  

• De leerlingen van de groepen 5 maakten boeken-egels tijdens de kinderboekenweek.   

• De leerlingen van de groepen 7 werkten aan het project "Ga je mee naar Yellowstone?"  

• De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hadden een workshop "free-style runnen" op ons 
nieuwe klimtoestel. 

• De leerlingen van de groepen 3 leerden de letters van Kim en Sim.  

• De leerlingen van de groepen 4 droegen bij een aan een GIGA Groen Bekkerveld door te 
ploggen; joggen en afval opruimen! 

• De leerlingen van de groepen 2 liepen een herfstspeurtocht en zochten naar 
herfstvoorwerpen op de bingokaart.  

• De leerlingen van de groepen 6 determineerden paddenstoelen in het Aambos.  

• De leerlingen van de groepen 8 namen deel aan het GIPS project; gehandicapte vrijwilligers 
laten de leerlingen spelenderwijs ervaren hoe het is om een beperking te hebben. 

 

 

 

 

Fijne herfstvakantie! 

We zien elkaar weer op maandag 31 oktober! 

 

 


