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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang 25, nummer 9, 23 februari 2022                         
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: welkom nieuwe leerling en stagiaire, coronamaatregelen na de 

vakantie, update proces nieuw KCA, gezocht TSO-ouder voor de dinsdagen 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: start decor- en kostuumlessen, schoolorkest en 

Eduquaatlied. 

✓ Ingezonden: bijencursus, Centrum Jeugd en Gezin lentekriebels en 

activiteitenkalender, Punt Welzijn activiteiten 

 
Belangrijke data: 
 
Datum groep Activiteit 

Do 24 febr 1-2 Vrij ivm carnavalsviering vr 25 febr 

Do 24 febr 3-4-5 Buitengym 

Vr 25 febr 1-8 Carnavalsviering 

Vr 25 febr schoolorkest Repetitie schoolorkest 

Za 26 febr 
t/m zo  

1-8 Carnavalsvakantie 

Ma 7 maart 6-7-8 Buitengym  

Di 8 maart 3-8 Swim2Play 

Di 8 maart Naschools 
arrangement 

Decor- en kostuumles 

Do 10 maart 3-4-5 Buitengym  

Vr 11 maart schoolorkest Repetitie schoolorkest 

Ma 14 maart 6-7-8 Binnengym  

Di 15 maart 3-8 Swim2Play 

Di 15 maart Naschools 
arrangement 

Theaterles 

 
 

  
Aandacht voor: 

 

• Welkom nieuwe leerling 

Groep 1-2 heeft er opnieuw een leerling bij. Welkom Jermaine Vonck 

 

• Welkom nieuwe stagiaire 

Hoi, mijn naam is Tessa. Ik ben 17 jaar en ik studeer 
onderwijsassistent op het gilde in Weert. Ik zit nu in het eerste jaar van 
mijn opleiding. Ik ben een enthousiaste leerling en ik ben heel 
leergierig. Ik loop tot het einde van het schooljaar stage hier bij 
basisschool Sint Jozef in groep 5-6. ik heb voor deze studie de mavo 
gedaan op het Philips van Horne in Weert. Ik hoop veel te leren van 
deze stage en ik heb er heel veel zin in! 
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• Corona-update: Aanpassingen in het protocol basisonderwijs n.a.v. 

persconferentie 18 februari. 

In onderstaand overzicht de genoemde wijzigingen met ingang van 25 februari: 

- De anderhalve meter afstand tussen volwassenen in het gebouw vervalt; 

- Het dragen van een mondneusmasker vervalt; 

- Groepsactiviteiten in school en buiten school zoals musicals en excursies, 

mogen georganiseerd worden met aanwezigheid van ouders/verzorgers en 

externen.  

- Cohortering vervalt; 

- Ouderavonden, -gesprekken en open dagen zijn weer toegestaan; 

- Opheffing isolatie na besmetting naar minimaal 5 dagen (zonder klachten), maximaal 

10 dagen (met klachten) en 24 uur klachtenvrij. 

Adviezen die zijn blijven staan: 

- In het leerlingenvervoer wordt leerlingen van groep 6, 7, 8 dringend geadviseerd een 

wegwerpmondneusmasker te dragen. 

- Onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 7, 8 wordt dringend geadviseerd om 

zich 2x per week preventief te testen m.b.v. zelftesten. Personen die recent (binnen 8 

weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet 

opnieuw getest te worden (ook niet bij milde klachten). 

- De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht. Het gaat daarbij om:  

o Het toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers 

en andere volwassenen de school binnentreden; 

o Het toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 

 

• Proces nieuw KindCentrum Altweerterheide 

Afgelopen maandag zou er gestart worden met de fundering, helaas viel dat startmoment 
een beetje in het water! Door de vele regen was de grond te nat. Gelukkig komt er na regen 
weer zonneschijn! Hopelijk hebben we de komende periode niet te veel hinder van de 
weersomstandigheden.  
 

• Gezocht: TSO-ouder voor de dinsdagen 

Wegens veranderingen in werkdagen en tijden van TSO-ouders zijn we op zoek naar een 

nieuwe TSO-ouder voor de dinsdag. Wie heeft er op dinsdag tijd en wil ook graag een 

steentje bijdragen aan het mogelijk maken van het overblijven van al onze kinderen? Het 

TSO-team en de school zouden er heel erg mee geholpen zijn! 

Aanmelden kan bij Tanja (moeder van Benjamin), juffrouw Marloes of juffrouw Linda. 

 

 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

• Start decor- en kostuumlessen 

De naschoolse theaterlessen zijn gestart en het verhaal begint vorm te krijgen. Na de 

carnavalsvakantie zal Patricia van kinderatelier Doedels dan ook van start gaan met de 

decor- en kostuumlessen. We zijn op zoek naar de volgende spullen en materialen: 
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Om te lenen: 

o Heksenbezems 
o Heksenhoeden 
o Zwarte capes 
o Groene handschoenen 
o Oude jurkjes in zwart, wit, paars en groen 
o T.z.t. Kunstkerstbomen 

 
Om te gebruiken: 

o oude jurkjes in zwart, wit, paars en groen 
o grote kartonnen dozen van bijvoorbeeld een koelkast of zoiets 
o een stuk kippengaas 
o ijzeren kledinghangers 
o oude panty’s 
o oude kranten 
o zwarte stof, groene stof, witte stof, paarse stof 
o bruine en paarse teddyberen stof 
o nepplanten met blaadjes zoals klimop   
o elastisch verband,  
o grote kartonnen kokers van bijvoorbeeld tapijt of zeil 
o houten platen   
o witte lakens  
o witte wol 
o tule  

 

Zie ook de intekenoptie op ouderportaal. Het zou mooi zijn als we dit met spullen die 

mensen toch nog hebben liggen voor elkaar kunnen krijgen       

• Gevraagd: attributen Dramalessen op school 

Nu we toch aan het vragen zijn.. Zijn er ouders die nog hoofddeksels hebben liggen en deze 

niet meer gebruiken/nodig hebben? We zoeken voor onze dramalessen nog typische 

hoofddeksels zoals politiepetten, kroontjes, matrozenpetten etc. Dus als er nog ergens op 

zolder of bij de carnavalskleren wat ligt… heel graag en alvast bedankt! 

• Schoolorkest 

Ook de naschoolse repetities van het schoolorkest zijn al even bezig. Een eigen 
schoolorkest dat is toch behoorlijk uniek in Weert en omstreken! Weert de Gekste heeft er 
dan ook een item van gemaakt. Mogelijk hebben jullie dit op Facebook voorbij zien komen. 
Het is nog terug te kijken via onze facebookpagina van KindCentrum Altweerterheide.  
 
Op dit moment is het orkest bezig met het instuderen van het Eduquaatlied. In juni zullen 
alle scholen geïnspireerd op dit lied een optreden of filmpje delen. In maart zal er op alle 
scholen gefilmd worden om een videoclip bij het lied te maken. We houden hierbij rekening 
met de doorgegeven (AVG) privacyvoorkeuren.  
 

 
 

Ingezonden 
 

• Bijencursus binnenkort van start 
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Binnenkort start er een bijencursus voor kinderen uit groep 6-7-8 bij Imkervereniging St 
Ambrosius in Weert. Het betreft 4 zondagen van 10.00 tot 12.30: 10 april, 15 mei, 19 juni en 
17 juli. 
Voor meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden zie 
https://www.bijenhouders.nl/cursussen/jeugdcursus/gDaTbxvSxZ#info  
 
 

https://www.bijenhouders.nl/cursussen/jeugdcursus/gDaTbxvSxZ#info

