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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang: 25, nummer 5, 03-11-2021 
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: TSO-ouders gezocht, busvervoer, vervangingsproblematiek, Dank-je-

wel-concert Jan Hoeben, inschrijven musicallessen en lessen decor en kostuum. 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: Leesmonitor 

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

Do 4 nov 3-4-5 Buitengym  

Vr 5 nov 6-7-8 Instrumentenklas  

Ma nov 6-7-8 Binnengym  

Wo 10 nov 1-8 Studiedag, kinderen hebben vrij 

Do 11 nov KCA Sint Maarten 

Do 11 nov 3-4-5 Binnengym 

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. Oproep aan kinderen om aan 
route geluid/muziek te maken zie item bij ‘aandacht voor’ 

 
  
Aandacht voor: 

 

• TSO Tussenschoolse opvang 

Gezocht nieuwe TSO-ouders 

We zijn op zoek naar overblijfouders voor de donderdag- en vrijdagmiddag. Wie-o-

wie wil  het TSO-team verder versterken?  

 

• Busvervoer 

Kinderen staan ’s morgens te popelen om de bus in te gaan. Wachten tot de bus stil 

staat is dan soms moeilijk. We vragen kinderen steeds om achter de heg te wachten, 

om deze plek duidelijker te markeren hebben we met krijt een lijn getrokken. We 

willen jullie vragen om met ons de veiligheid te bewaken en kinderen niet te vroeg 

naar het kerkplein te laten komen en hen te wijzen op de lijn/ wachtplek.   

 

• Lerarentekort – vervangingsproblematiek 

Nu met de herfstperiode ook het verkoudheids- en griepseizoen gestart is en ook 

corona opleeft, zal dit de komende maanden een probleem in de bezettingsgraad op 

scholen gaan veroorzaken. Het lerarentekort houdt aan en een groot deel van de 
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leerkrachten die in de vervangerspool zat wordt op scholen ingezet vanuit de NPO-

middelen die de overheid toegekend heeft om aan onderwijsachterstanden te 

werken.   

 

We streven er altijd naar om (langdurige) vervangingen structureel in te vullen, 

waarbij we gebruik maken van collega’s in onze vervangerspools en de flexibiliteit en 

creativiteit van onze medewerkers. We kunnen echter niet garanderen dat dit de 

komende periode zal blijven lukken. Op piekmomenten moeten we teruggevallen op 

diverse noodscenario’s.  

Wanneer op korte termijn een vervanging op een van onze scholen niet ingevuld kan 

worden, wordt gekeken of we met behulp van stagiaires, parttimers of eventueel door 

groepssplitsing de vervanging kunnen oplossen. De school probeert dan kortdurend 

een alternatief programma op te zetten. Wanneer al deze stappen zijn doorlopen en 

het niet mogelijk is om de kinderen op school te houden, dan wordt ouders verzocht 

om de kinderen thuis te houden.  

 

Wanneer de komende periode duidelijk wordt dat bovenstaande maatregelen 

onvoldoende zijn en het aantal afwezige collega’s door griep en/of corona verder 

toeneemt, zal iedere school een roulatieschema maken waarin staat welke groepen 

de week daarop, om toerbeurt, zullen thuisblijven. De leerkracht(en) van die 

groep(en) kunnen dan ingezet worden in andere groepen, Iedere school zal hiervoor 

een eigen schema maken en dit tijdig communiceren met ouders zodat niemand voor 

verrassingen komt te staan.  

Door deze maatregelen hopen we dat we het vervangersprobleem niet op een of 

meerdere groepen van een school rust en collectief aangepakt wordt.  

 

Wij blijven ondertussen met z’n allen ons uiterste best doen om iedereen gezond te 

houden, zoveel mogelijk (potentiële) leerkrachten aan ons te binden en samen te 

blijven zoeken naar oplossingen. Met als doel dat onze kinderen zich optimaal 

kunnen blijven ontwikkelen en leren. 

 

• Dank-je-wel-concert Jan Hoeben 

Vrijdag 19 november zal de harmonie in De Poal Jan Hoeben een Dank-je-wel-

concert aanbieden. Een dank je wel voor het jarenlange voorzitterschap van de 

harmonie. Dit concert stond al eerder gepland, maar is vanwege coronamaatregelen 

opgeschoven. Ook voor de kinderen en leerkrachten van KindCentrum 

Altweerterheide heeft Jan op muzikaal gebied veel betekend en nog! We willen graag 

ons steentje bijdragen aan het verrassen van Jan en willen vragen of de kinderen 

langs de route die Jan en zijn vrouw afleggen op weg naar De Poal geluid/muziek 

willen maken. Daartoe verzamelen we ons in de kerk om om 19.15 klaar te gaan 

staan. Via de intekenoptie van ouderportaal inventariseren we welke kinderen ons 

vergezellen.  

 
 

• Inschrijven musicallessen en lessen decor en kostuum 

Eindelijk is het moment dan daar.. in de bijlage de uitnodigingen van Willem van de 

Theaterkist en Patricia van atelier Doedels.  
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Overzicht lessen 

 Dinsdagen Musical  
Decor en 
kostuum   

   

23-11  1      

30-11  2      

7-12  3      

14-12  4      

21-12  5      

28-12  Kerstvakantie   

4-1  Kerstvakantie  

11-1     1   

18-1  6      

25-1     2   

1-2   7      

8-2      3   

15-2   8      

22-2     4   

1-3  Carnavalsvakantie   

8-3  9      

15-3      5   

22-3  10      

29-3      6   

5-4   11      

12-4      7   

19-4  12      

26-4  Meivakantie    

3-5  Meivakantie    

10-5   13      

17-5  14      

24-5  15      

31-5        

7-6        

14-6        

21-6      

28-6      

5-7      

12-7      

19-7      

26-7   Zomervakantie      
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Ontwikkelingen in het onderwijs op KindCentrum Altweerterheide 

 

 

• Leesmonitor 

Eind vorig schooljaar hebben we in samenwerking met de bieb  

informatie verzameld over ons leesaanbod en de leesmotivatie  

van kinderen verzameld. Tijdens een studiemiddag zijn deze resultaten besproken en 

hebben we doelen opgesteld. 

Tevreden over Verder te ontwikkelen 

✓ Bijna alle leerlingen geven aan plezier 

te beleven aan lezen! 

✓ In alle groepen wordt dagelijks of 

meerdere keren per week vrij gelezen. 

✓ Kinderen hebben voldoende bronnen 

om aan boeken te komen en 

bezoeken ook regelmatig de 

bibliotheek 

✓ Jongens uit de bovenbouw hebben 

een zeer brede en eigen interesse. 

O De frequentie van voorlezen wordt 

vermeerderd tot wekelijks. 

O De boekenkring vormt in alle groepen 

een vast onderdeel. 

O 70% van de alle leerlingen ervaart 

plezier als de juf vertelt over boeken 

O Leerlingen weten aan de hand van 

tips, hoe en wel boek te kiezen. 

Leerkrachten ondersteunen leerlingen 

hierbij.  

 

 

-  


