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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang 25, nummer 8, 3 februari 2022                      
  

In deze nieuwsbrief: 
✓ Aandacht voor: kol-gesprekken weer fysiek, proces nieuw KCA 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: Lekker lezen, Close Reading 

✓ Ingezonden: kleurplaat Munttheater, Centrum voor Jeugd en Gezin 

 
Belangrijke data: 
 
Datum groep Activiteit 

Vr 4 febr 5-6 en 7-8 Muziekles met Diana 

Vr 4 febr schoolorkest 15.15-16.00  

Ma 7 febr 6-7-8 Buitengym 

Ma 7 febr 1-2 Muziekles met Diana 

Di 8 febr 3 t/m 8 Swim2Play 

Do 10 febr 3-4-5 Buitengym  

Vr 11 febr 3-4, 5-6 en 7-8 Muziekles met Diana 

Vr 11 febr schoolorkest 15.15-16.00 aansluitend muziekgenootjes 

Ma 14 febr 6-7-8 Binnengym  

Ma 14 febr 1-2 Muziekles met Diana 

Di 15 febr 3 t/m 8 Swim2Play 

Do 17 febr 3-4-5 Binnengym 

Vr 18 febr 506 en 7-8 Muziekles met Diana 

Vr 18 febr schoolorkest 15.15-16.00 aansluitend muziekgenootjes 

 
Van 14 t/m 17 februari is er voor leerlingen van groep 8 de mogelijkheid de scholen voor voortgezet 
onderwijs te bezoeken, ’s avonds zijn online informatieavonden voor ouders. Ouders van leerlingen 

uit groep 8 hebben hierover informatie ontvangen. Leerlingen van groep 7 krijgen later dit jaar de 
kans scholen te bezoeken.   
 

  

Aandacht voor: 

 
✓ Corona-update: KOL (Kind-ouder-leerkracht) gesprekken weer fysiek 

Met de 25 januari aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen ontstaat er ook op school 

een beetje meer ruimte: 

- Kol-gesprekken (kind-ouder-leerkracht) mogen weer f ysiek plaatsvinden. Leerkrachten 

nemen contact op om een gesprek in te plannen, volgens eerder gemaakte afspraken. Tenzij 

er vanuit ouders of  leerkrachten al eerder behoef te is aan een gesprek. Schroom dan niet om 

even te bellen of  een berichtje te sturen via ouderportaal. Samen gaan we immers voor een 

optimale ontwikkeling van onze kinderen. 

- Blij zijn we ook met de overblijfouders die weer binnen het overblijven mogen begeleiden.  
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✓ Proces nieuw KCA 

 

De laatste update dateert van 12 januari, 3 weken geleden alweer! In de tussentijd hebben we niet stil 

gezeten.. 

Na de kick-of f  met het bouwteam hebben de partners al enkele keren samengezeten om de 

tekeningen door te nemen, details te bespreken en werkzaamheden op elkaar af  te stemmen. Een 

gemotiveerd team, dat proactief  te werk gaat om een parel van het gebouw te realiseren.  

 

Op dit moment wordt de staalconstructie getekend, zodat met de realisatie hiervan gestart kan 

worden. Het stalen skelet is eigenlijk bepalend voor de rest van de planning.  

Zoals het er nu uitziet zal een dezer dagen gestart worden met de grondwerkzaamheden. Met dank 

aan Marcel Mols, vader van Ruben en Nova, zijn de perceelgrenzen en het peil uitgezet. Na de 

grondwerkzaamheden en het plaatsen van het staal, zal het dak dichtgemaakt worden. Vervolgens 

kunnen dan de wanden en de werkzaamheden binnen uitgevoerd worden.  

 

Vorige week is er een informatieavond geweest voor gebruikers van het gebouw. Daarbij zijn 

aandachtspunten m.b.t. akoestiek, elektriciteit, ventilatie en vloerafwerking besproken.  

 

Verder  is er een tweede overleg geweest met de gemeente, vertegenwoordiging van de dorpsraad 

en Groeiend en Bloeiend Altweerterheide en het kerkbestuur over de gebiedsgerichte aanpak van de 

kern van Altweerterheide waaronder de herinrichting van het kerkplein. 

 

Ook de speelplaats van het kindcentrum zal opnieuw vorm krijgen. De ideeën van collega’s van 

onderwijs en opvang en de eerder verzamelde input van leerlingen, ouders en medegebruikers is 

verwerkt in een presentatie. Ouders met expertise op dit gebied denken mee over de optimale 

inrichting en realisatie van onze buitenruimte.  

 

 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

✓ Lekker lezen 

Niet vaak genoeg kunnen we aandacht besteden aan het belang van gemotiveerde en goede lezers. 

Want behalve dat lezen heel leuk is, is het ook ontzettend leerzaam. Lezen opent een deurtje naar 

een andere wereld, het stimuleert de fantasie en is fantastisch voor zowel de taal- als de sociale 

ontwikkeling. 

Deze weken staat lezen daarom dan ook extra in the picture: 

- Met het voorleesontbijt op woensdag 26 januari. Voorlezers bedankt! We hebben weer 

heerlijk gesmuld van het ontbijt èn de boeken 

- Met het leesproject vanuit Eduquaat: Lekker lezen blijf t een feestje, waarin kinderen en 

ouders gestimuleerd worden dagelijks (samen) te lezen. 

- Met een leuke en leerzame boekenactiviteit van de leesconsulente in alle groepen.  

- Met de boekenbabbel in groep 1-2, waar ook de allerjongsten van de school al voluit over hun 

favoriete leesboeken vertelden. 

 

✓ Close Reading 

Dit schooljaar staat begrijpend lezen als actiepunt in ons jaarplan. Eerder berichtten we over Close 

Reading, een verzamelnaam voor technieken waarbij kinderen teksten zo lezen dat ze tot een dieper 

begrip van de tekst komen. Tijdens studiedagen en werkbijeenkomsten hebben we ons verder 

bekwaamd in deze technieken. We boden de kinderen lessen aan met teksten uit Nieuwsbegrip, 

Kidsweek en Leeslink. Uiteindelijk hebben we in december de keuze gemaakt voor Leeslink. Deze 

methode werkt volgens de uitgangspunten van Close Reading en biedt lessen vanuit dezelfde 

thema’s als de taallessen van STAAL. Dit is ideaal, want zo is begrijpend lezen niet langer een les 
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vak, maar integreren we het in de taalthema’s. Dit maakt de teksten betekenisvol en zorgt voor meer 

samenhang en diepgang in het aanbod.  

Komende maandag zal Ilse Meelker van Onderwijs Maak Je Samen (de onderwijsdienst die ons 

begeleidt in dit proces) lessen komen observeren. Zo leren ook leerkrachten van en met elkaar en 

zorgen we voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. 

 

✓ Ingezonden 

 
Munttheater 
Informatie uit de ontvangen brief : 
 

Zaterdag 5 februari a.s. verandert het theater eenmalig haar naam in het Plezeer Peliês, Theater 
vanne Vasteloavendj! Als opwarmertje voor de Wieërter Vasteloavendj organiseert het theater een 
digitale marathonuitzending, die vaia de website munttheater.nl te volgen is en die volledig in het 

teken staat van gekkigheid en plezier. 
In de middag is het programma ook voor alle Vasteloavendjekinderen. Veel kinderen verzorgen 
bijvoorbeeld met hun dansgroep een optreden op het grote podium.  

 
De kleurplaat is verbonden aan een wedstrijd en kunnen individueel ingeleverd worden in de 
brievenbus van het Munttheater, Collegeplein 3. Vragen over de kleurwedstrijd ? Kijk dan op de 

website, mail of  bel even met de theaterkassa via theaterkassa@munttheater.nl of  0495-513575 
(telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 12.00 en 17.00.  
De kleurplaat is ook te downloaden via https://www.munttheater.nl/agenda/kleurwedstrijd/  

 
Heel veel plezier met het kleuren, knippen en plakken!  
Team Munttheater 

 
Centrum voor Jeugd & Gezin 
 

• 17 januari heef t Humankind een webinar gegeven over de prépuber(r)evolutie. Wil je deze 
graag terugkijken klik dan HIER. 

  
• Op 20 januari hebben we vanuit het CJG het webinar “omgaan met emoties van keuters en 

kleuters” gegeven. Heb je deze gemist en wil je deze toch nog terugkijken. Dat kan HIER 
 
Verdere informatie zie bijlagen 

 

mailto:theaterkassa@munttheater.nl
https://www.munttheater.nl/agenda/kleurwedstrijd/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnuNecphYglM&data=04%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7Ca5ba0ab41dab407823ed08d9dcf98695%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C637783787841717657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JT0sUjvAJqXuLU5hJ6She7Ud%2F6idpn0NzisKBCFOzRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Famw-cjg.webinargeek.com%2Fwebinar%2Freplay%2FGHlE0e7eZlQ%2F&data=04%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7Ca5ba0ab41dab407823ed08d9dcf98695%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C637783787841717657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GqNZ9ktD5J%2Fw%2Fd2ySbDgQGtcLZxgbJ7bw5BOLutYjBA%3D&reserved=0

