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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang: 25, nr 6                             11-11-2021 
  

In deze nieuwsbrief: 
✓ Aandacht voor: update nieuw KindCentrum Altweerterheide, corona: thuiswerk bij 

quarantaine, beslisboom. 

✓ Uit de groepen: Sint Maarten 

 
Belangrijke data: 

 
Okt-nov-dec 1-8 Ik-spinnen worden ingevuld en besproken 

Vr 12 nov 6-7-8 Instrumentenklas 

Vr 12 nov ouders 15.00-16.00 Klankbordgroep in gesprek over rapportfolio 

Ma 15 nov 6-7-8 Buitengym 

Di 16 nov 1-8 Boekenkring & boekintroductie door leesconsulente 

Do 18 nov 3-4-5 Buitengym  

Vr 19 nov 6-7-8 Instrumentenklas 

Vr 19 nov 1-8 Dank je wel concert Jan Hoeben.  

 
 
  

Aandacht voor: 

 
✓ Update nieuw KindCentrum Altweerterheide 

De vorige update is al weer even geleden. Na de sloop van het gebouw volgden er weken 

waarin er op het bouwterrein zelf weinig verandering te zien was... De bergen puin liggen er 

nog. Waar ik eerder begreep dat het puin afgevoerd zou worden en de grond geëgaliseerd, 

is de recentste informatie dat het puin gebruikt zal worden om een stevige ondergrond te 

maken voor de bouwketen en bouwvoertuigen. Mogelijk wordt het puin ook gebruikt onder 

de toekomstige bestrating. Het teveel aan puin wordt dan in een gevorderd stadium van de 

bouw afgevoerd.  

 

Begin van de week ontving ik informatie dat de bezwaarprocedure is afgerond. Dat maakt de 

vergunning voor nieuwbouw definitief. De aanbestedingsleidraad is verstuurd naar 

aannemers en na inschrijvingen, gunning en contractering zal de aannemer met een 

bouwteam naar schatting in december van start kunnen gaan. 

 

Voor de zomervakantie richtten we ons op een terugverhuizen naar het nieuwe gebouw in 

de zomervakantie van 2022. Helaas is de werkelijkheid vaak weerbarstiger en zullen we 

deze streefdatum moeten bijstellen. We richten ons nu op een oplevering van het gebouw 

eind september 2022, waarna we dan rond de herfstvakantie zouden moeten kunnen 

verhuizen. Ook dit is geen harde datum, er zijn immers veel factoren die van invloed zijn op 

het verloop van het bouwproces. 
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Nog vele stappen te zetten, maar weer een stapje dichterbij ons mooie nieuwe KindCentrum 

Altweerterheide.. 

 

✓ Corona: Thuiswerk bij quarantaine 

Nu de besmettingscijfers landelijk oplopen krijgen we ook op school opnieuw te maken met 

leerlingen die thuis moeten blijven i.v.m. positief geteste familieleden. In de boekenkast op 

het ouderportaal staat het document waarin we beschrijven wat we deze kinderen kunnen 

bieden. Gisteren hebben we tijdens de studiedag teruggeblikt en vooruit gekeken om na te 

gaan of dit aanbod kan blijven voortduren of dat er aanpassingen nodig zijn. Het document 

is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.  

• Graag de kinderen van groep 4-8 de coronatassen meegeven, zodat deze op school 

klaar hangen. Kinderen van groep 3 ontvangen een coronatas. Kinderen die geen 

coronatas meer hebben kunnen een andere stevige tas (voorzien van naam) 

meenemen. 

• De manier om thuis in te kunnen loggen op Miloo is veranderd vanwege 

aanpassingen op ICT-gebied in de afgelopen periode. Een brief met inlog-instructie 

is in de maak. Het werken op hun eigen chromebook is voor kinderen het meest 

overzichtelijk. In geval van quarantaine zullen we hun chromebook toevoegen aan de 

spullen voor thuiswerk.  

• Er zijn ook wat aanpassingen in Google Classroom en het werken met Meet. 

Komende week zal dit in groep 3-8 een keer met kinderen bekeken worden.  

• Leerkrachten hebben een werkdag nodig om het thuiswerk voor te bereiden. De tas 

met werk kan vervolgens op school opgehaald worden. 

• Leerkrachten kunnen multitasken, maar we kunnen niet op school onderwijs bieden 

en daarbij anticiperen op wat er speelt in een klas en tegelijkertijd kinderen die thuis 

werken instructie geven. Hier wordt met de samenstelling van het thuiswerk rekening 

gehouden. Wel kunnen er vragen over het thuiswerk gesteld worden via het 

ouderportaal. We streven er naar deze dezelfde dag nog te beantwoorden. Ook 

plannen we minimaal één contactmoment (via Google Meet) tijdens een 

quarantaineperiode. Wanneer de formatie dit toe laat breiden we dit uit.  

 

✓ Corona: beslisboom 

In de boekenkast van het ouderportaal staat de meest recente (18-10-21) beslisboom van 

BOINK. Deze geeft informatie wanneer kinderen naar school mogen komen/ thuis moeten 

blijven.  

 
 
Uit de groepen: 
 

✓ Sint Maarten 

Vandaag hebben we samen Sint Maarten gevierd. Na een wandelingetje met de 
lampionnetjes over het terrein en door de school (want in een donkere gang zie je de lichtjes 
extra goed) kwamen we samen rond een “vuurtje” waar we luisterden naar kinderen die het 
verhaal van Sint Maarten voorlazen. Een verhaal dat zich lang geleden afspeelde, maar 
waarvan de boodschap van delen en naastenliefde actueel blijft. Daarna smulden we van de 
heerlijke wafels die de oma van Bob en Neele met ons deelde. Dank oma en dank aan de 
ouders en collega’s die dit samen vieren georganiseerd hebben.  


