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 “Joepie!...Nieuws” 
 

Redactie: e.claes@eduquaat.nl   

                                               
Jaargang: 25          nr. 1                     03-09-2021 
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: schooltijden en vervoer, welkom juf Inge en stagiaires, tosti’s tijdens 

het overblijven, GMR-lid gezocht, inloop-informatieavond, versoepeling coronaregels,  

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: Kwink en de gouden weken, schrijven in blokschrift,  

✓ Ingezonden: Punt Welzijn, gezonde lunch en tussendoortjes,  typeles op de 

Koalaschool 

Belangrijke data: 
 

datum groep activiteit 

Do 16 sept 3-4-5 Binnengym 

Ma 20 sept 6-7-8 Buitengym  

Wo  22 sept 1-8 Studiedag => kinderen vrij 
18.30-19.30 Inloop-informatie-avond, waarbij van 19.00-19.30 
info voortgezet onderwijs (andere tijden dan originele planning) 

Do 23 sept 3-4-5 Buitengym  

Ma 27  sept 1-8 Vrij i.v.m. Weert kermis 

Do 30 sept 3-4-5 Binnengym  

Ma 4 okt 6-7-8 Buitengym  

Wo 6 okt KCA Start kinderboekenweek  

Do 7 okt 3-4-5 Buitengym  

 
Wijziging in jaarkalender op ouderportaal: schoolverlatersdagen groep 8 verplaatst naar do 
14 en vr 15 juli. 

  
Aandacht voor 
 

✓ Schooltijden en vervoer 

We zijn nu een anderhalve week op en neer aan het rijden tussen Altweerterheide en de 

Koalaschool en “so far so good”. ’s Morgens staat iedereen al op tijd klaar en zitten de 

kinderen zo in de bus. En na schooltijd hoeven we niet lang te wachten voor we kunnen 

vertrekken. De benodigde tijd blijkt in de praktijk minder dan de vooraf ingeschatte tijd. 

Hierdoor ontstaat er ruimte om de vertrektijd in de ochtend iets op te schuiven.. en in de 

ochtend zijn ook een paar minuutjes later vertrekken al lekker       

Nieuwe vertrektijden: instappen 8.15, vertrek bus 8.20 

Tot dusver zijn we ook steeds ruim op tijd op het kerkplein. Wat betreft ophaaltijd willen we 

dan ook de 15.30 nu aanpassen naar 15.20. Op woensdag wordt 13.00 => 12.50 

 

We kunnen niet garanderen dat het ons iedere dag gaat lukken om dit tijdstip te halen. Soms 

is de bus enkele minuutjes later terug van de voorgaande rit. Langzaam rijdend verkeer 

heeft invloed en als het kouder wordt en kinderen handschoenen, mutsen, sjaals etc hebben 

duurt het mogelijk wat langer voor we ingestapt zijn.  

Maar voor nu gaan we uit van de tijden zoals ze ook in onderstaand schema zijn aangepast: 
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Vervoer met bus   Eigen vervoer  
Ma di do & vr  Ma, di, do & vr  

8.15 instappen op het kerkplein  
8.20 vertrekken van het kerkplein 
8.40 start onderwijs  
12.15 middagpauze  
13.00 start onderwijs  
15.00 einde onderwijs  
15.20 uitstappen op het kerkplein  

8.35 deur open op Koala  
8.40 start onderwijs  
12.15 middagpauze  
13.00 start onderwijs  
15.00 einde onderwijs  
  

*    Op woensdagen blijft de eindtijd 12.30 en zal de bus om 12.50 arriveren op het kerkplein  
**  Groep 1-2 is op vrijdag vrij  
***Groep 3 is tot de carnavalsvakantie op vrijdagmiddag vrij. Deze kinderen (voor wie van 
toepassing) worden om 12.15 met een busje naar het kerkplein gebracht en zullen rond 12.25 daar 
zijn.  
 
Voor de ouders van groep 1-2 die hun kind naar de Koalaschool brengen: 
Graag bij de voordeur zwaaien en afscheid nemen en niet bij het raam van de klas? Dit 
maakt het afscheidsmoment kort en duidelijk. 
 

 
✓ Welkom juf Inge  

Hallo ouders en leerlingen van Basisschool St Jozef, 
  
Ik ben Inge Mackus. De nieuwe leerkracht van de basisschool. 
Ik woon in Nederweert en ben 36 lentes jong. 
Jullie hebben me misschien al een keer bij de bus of op school zien 
rondlopen. 
Na een korte onderbreking in het onderwijs ben ik weer terug! 
Ik miste de kinderen heel erg en dat heeft er voor gezorgd dat ik 
weer terug ben. 
Ik ben twaalf jaar werkzaam geweest op bs ’t Dal in Weert. En nu 
werk ik twee dagen bij jullie op school 
En twee dagen op ’t Dal. Ik heb er super veel zin in en de eerste 
week is al goed bevallen en ik heb zin in dit schooljaar. 
Je mag me altijd dingen vragen, dus wil je nog iets weten, vraag 
het gerust! 
Groetjes Inge 
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✓ Welkom stagiaires 

 

Beste kinderen en ouders.  
 
Mijn naam is Joyce Vossen ben 23 jaar oud en woonachtig in het mooie 
Weert. Op dit moment volg ik de 2-jarige BBL opleiding tot 
onderwijsassistent op het Gilde te Venray. 
 
Ik kom dit gehele schooljaar van maandag t/m donderdag helpen als juf in 
groep 1-2 ,dit is de klas van Juffrouw Marjan en Ester. 
 
Voordat ik met deze opleiding begonnen ben, heb ik de opleiding tot 
helpende Zorg en Welzijn gevolgd. Hierna heb ik de opleiding Leisure and 
hospitality (hotelschool) gedaan. Deze opleidingen heb ik ook afgemaakt.  
Achteraf kwam ik erachter dat deze opleidingen niet waren wat ik wou en 
wat ik zocht. 
Na lang nadenken kwam ik erachter dat ik het heel erg leuk en interessant vind om met 
kinderen te werken en ze te ondersteunen en ze te begeleiden met in hun eigen leertraject. 
Verder vind ik het ook belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen, en bied ik 
graag een luisterend oor. 
 
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de sport of boksschool waar ik al mijn energie lekker 
kwijt kan. Daarnaast ga ik vaak met mijn vader of vriend mountainbiken in het bos of een 
potje voetballen. 
 
Hopelijk kunnen we er samen een mooi schooljaar van maken, 
Ik heb er in ieder geval super veel zin in!  
 
Mochten er nog vragen zijn, Aarzel niet om ze te stellen.  
 
Veel liefs Joyce. 
 

 

 

 

Hallo,  

Mijn naam is Laura Wienbeck en ben 19 jaar oud.  

Dit schooljaar loop ik stage in groep 5/6 bij juf Marjon.  

Momenteel zit ik in het laatste schooljaar van de opleiding 

onderwijsassistent op het Summa College te Eindhoven.  

Ik woon in Altweerterheide en heb dus ook zelf hier op de basisschool 

gezeten. Ik heb nog een oudere zus en een jongere broer.  

Ook kunnen jullie me kennen van Dorpshuis / Cafetaria de Paol of van 

Kidsplaza Weert; hier werk ik bijna 5 jaar.  

Mijn verdere hobby's zijn shoppen, voetballen, tennissen en leuke 

dingen doen met vrienden & vriendinnen.  

 

Groetjes, 

Laura Wienbeck 
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✓ Tosti’s tijdens het overblijven 

Nu alles is uitgepakt hebben we ook de tosti-ijzers weer een plekje gegeven. De 

overblijfcoördinatoren hebben overlegd en maandag tot tostidag benoemd. Kinderen kunnen 

dan een boterham met kaas (etc) tot tosti laten bakken. Houd het bij één per kind, dan 

redden we het ook qua tijd. 

 

✓ GMR-lid gezocht 

Voor de zomervakantie hebben we via ouderportaal een oproep gedaan voor een nieuwe 

vertegenwoordiger van onze school in de GMR.  

We hebben nog geen reacties mogen ontvangen. Vandaar dat we jullie opnieuw vragen 

eens na te denken of je interesse hebt om het stokje van John Verstappen over te nemen. 

Mocht je hiervoor interesse hebben, of behoefte aan meer informatie, neem dan even 

contact op met mij. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de MR-leden, 

Maria Gubbels 
 

✓ Inloop-informatieavond  

Woensdag 22 september hebben de kinderen overdag vrij vanwege een studiedag, ’s 

avonds willen we jullie graag uitnodigen om met jullie kind(eren) een kijkje te komen nemen 

in de klas(sen). Kinderen en leerkrachten kunnen dan vertellen dan over (de ontwikkeling 

van) ons onderwijs.  

De inloop-informatieavond is van 18.30-19.30, waarbij voor de kinderen en ouders van 

groep 7-8 van 19.00 tot 19.30 een informatieronde zal zijn over het voortgezet onderwijs.  

De intekenoptie is dinsdag open gezet en kan t/m maandag worden ingevuld.  

 

✓ Versoepeling coronaregels: niet meer automatisch hele klas in quarantaine bij 
één besmetting  

14-09-2021 
Coronavirus (COVID-19) 
Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 
20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één 
besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT.De GGD besluit op basis van 
maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school. 
 
GGD besluit over quarantaine klas  
Als een leerling besmet is met het coronavirus worden niet alle kinderen in de klas 
aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in quarantaine. De school 
gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is 
dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat.   
 
Het ministerie van OCW stelt samen met het RIVM praktische richtlijnen op die zo snel 
mogelijk worden gecommuniceerd middels een nieuw servicedocument. De PO-Raad 
vertaalt deze in overleg met de sociale partners in geactualiseerde protocollen.  

 

https://www.poraad.nl/themas/coronavirus-covid-19


 5 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

✓ Kwink en de gouden weken 

Kwink, onze nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren, besteedt aandacht aan de 
gouden weken. De start van het schooljaar is een belangrijk moment voor een groep.  De 
eerste weken bepalen het succes voor de rest van het jaar. Ontwikkelt een groep zich tot 
een positieve, neutrale of negatieve groep?  Met spellen, gesprekken en andere activiteiten 
begeleiden we de groepen door de fases Forming, Norming en Storming naar Performing.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forming 
Het is de eerste dag na de zomervakantie. 
Leerlingen 
komen binnen en kijken vol verwondering het frisse 
lokaal rond. Wat gaat dit jaar brengen? Hoe werkt 
het in deze klas en bij deze leraar? Activiteiten en 
gesprekken gericht op antwoord op deze vragen en 
de mogelijkheid de leerkrachten en elkaar echt te 
leren kennen. 

Norming  
Preventief gedragsverwachtingen aangeven is veel 
effectiever dan praten over gedrag als de problemen 
er al zijn. Helderheid wat er van leerlingen verwacht 
wordt in de klas en op school. Positief gedrag 
ontstaat niet vanzelf, hier is inoefening voor nodig. 
Bijvoorbeeld m.b.v. een rollenspel oefenen hoe het 
gedrag in de gangen eruitziet. 

Storming  
Na een aantal weken heeft de groep als het goed is 
een goede basis gelegd en is er een positieve sfeer. 
Tot de stormingfase aanbreekt. Ook in positieve 
groepen niet te voorkomen en horend bij een 
gezond groepsproces. In deze fase wordt bepaald 
wie in de klas de toon zet en wie meer volgend is. 
Als de normingfase goed doorlopen is, is de sfeer 
na de stormingfase weer top! 

Performing  
De fase waarin een positieve groep goed aan het 
werk kan 

Adjourning 
De fase van afscheid, deze fase verloopt vaak wat 
onrustig. 

De 5 competenties voor sociaal-emotioneel leren van Kwink 

Week tegen pesten 27 sept – 1 okt  
Pesten, een onderwerp dat het gehele 
jaar aandacht behoeft, maar zeker ook 
tijdens deze week onderwerp is van 
gesprek en activiteiten. 
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✓ Schrijven in blokschrift 

Begin schooljaar en weer nieuwe kinderen die gaan leren lezen en schrijven. De een 
heeft al wat eerder interesse in letters dan de ander.. mochten kinderen thuis met 
letters bezig zijn, dan is het fijn om de blokletters van onze schrijfmethode als 
uitgangspunt te nemen. Zie onderstaande afbeelding:  
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Ingezonden 
 
 

✓ Punt Welzijn 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Het nieuwe schooljaar 2021-2022 is begonnen en wij hopen dat we er samen weer een 
sportief en gezond schooljaar van kunnen gaan maken. Daarom willen wij jullie via dit 
bericht graag op de hoogte brengen van een aantal leuke en sportieve activiteiten die 
georganiseerd worden voor de kinderen van groep 1 t/m 8. 
  
Sport na School (groep 1 t/m 6): 
Wil jij graag weten welke sport het beste bij jou past of heb je zin om lekker te bewegen. Doe 
dan mee aan Sport na School, het sportkennismakingsprogramma van Punt Welzijn. In een 
jaar tijd maak je kennis met 10 verschillende sporten en kom je erachter welke sport het 
beste bij je past. Hierdoor kun je een gerichte keuze maken die aansluit bij jouw interesse en 
sportkwaliteiten. Op sommige locaties zijn er nog een aantal plekken vrij dus ben er snel bij 
  
Hockey na School (groep 1 t/m 6): 
Op woensdag 6 oktober start H.V. Weert in samenwerking met Punt Welzijn met  Hockey na 
school. Iedere woensdagmiddag tussen 15:30 en 16:30 uur kunnen kinderen van 4 t/m 10 
jaar kennismaken met de hockeysport. De lessen lopen door t/m 24 november. Wil jij op een 
leuke en gevarieerde manier leren dribbelen, verdedigen en schieten? Meld je dan aan 
  
Atletiek na School (groep 3 t/m 8) 
Heb jij altijd al sneller willen rennen, hoger willen springen of verder willen springen en 
werpen? Kom dan snel een keer langs bij Atletiek na School op de atletiekbaan bij sportpark 
St. Theunis. Hier kan je namelijk elke maandag tussen 15:30-16:30 voor maar € 1,- oefenen 
met een echte atletiektrainer. Wil je meer informatie hebben neem dan contact op met onze 
collega Roel Meuwissen r.meuwissen@puntwelzijn.nl 
  
Singelloop (alle leeftijden): 
Op vrijdag 1 oktober wordt weer de jaarlijkse Singelloop georganiseerd over de Singels en 
door het centrum van Weert met de finish op de Oude Markt. Er wordt ook weer een 
jeugdloop georganiseerd voor allerlei verschillende leeftijdscategorieën. Voor alle kinderen 
die deelnemen ligt er een mooie herinneringsmedaille klaar. Ben jij sportief en vind je het 
leuk om tegen leeftijd- of klasgenootjes te rennen meld je dan snel aan. 
  
Wilt u meer weten over de bovenstaande activiteiten klik dan op de titel van de activiteit. 
Heeft u vragen over de naschoolse activiteiten dan kunt u ook contact opnemen met Punt 
Welzijn via 0495-697900 of gezondeleefstijl@puntwelzijn.nl 
  
Sportieve groet, 
Team Gezonde Leefstijl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/maak-kennis-met-10-verschillende-sporten-in-weert-2/
https://www.puntwelzijn.nl/activiteit/hockey-na-school-najaar/
mailto:r.meuwissen@puntwelzijn.nl
https://avweert.nl/event/gamma-weert-singelloop/
mailto:gezondeleefstijl@puntwelzijn.nl
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✓ Gezonde lunch en tussendoortjes 

Een gezonde leefstijl voor onze kinderen is een gezamenlijk streven. Speciaal voor de start 
van het schooljaar heeft Tanja voor ons wat tips van o.a. het Voedingscentrum op een rijtje 
gezet: 

Tips voor een gezonde ochtendpauze 

• Om er weer energiek tegen aan te gaan na de ochtendpauze, is het advies om de 

kinderen vooral een gezond en vezelrijk tussendoortje mee te geven. Dit kan bestaan 

uit een portie (gesneden) fruit of rauwkost, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld 

een volkoren cracker, volkoren knäckebröd, volkoren mueslibrood, een plakje 

volkoren ontbijtkoek of volkorenbrood. Deze kunnen eventueel worden belegd met 

een dun laagje boter, margarine/halvarine, notenpasta of pindakaas gemaakt van 

100% pinda’s of noten (zonder toevoegingen), kipfilet, vegetarische smeerworst, 

kaas of zuivelspread. De grootte van de porties is afhankelijk van de leeftijd en de 

behoefte van uw kind. 

• Geef ook voldoende drinken mee voor beide pauzes, bij voorkeur water in een beker 

of flesje . Drinkt uw kind niet graag water zonder een smaakje, dan kan er een 

schijfje (biologische) citroen, limoen, of sinaasappelschijf aan worden toegevoegd 

voor een verfrissend en natuurlijk smaakje. Afgekoelde ongezoete thee (liefst zonder 

theïne/cafeïne) is ook een goed alternatief. In de winter kan ongezoete warme thee 

mee worden gegeven in een thermosbeker (let op dat het niet te heet is). Sommige 

kinderen nemen graag een bekertje melk mee naar school. Dit is natuurlijk ook 

prima. Om te voorkomen dat de melk lauw wordt, kunt u deze in een thermosbeker 

en/of koeltasje mee geven. 

Tips voor een goed gevuld lunchtrommeltje 

• Hoe ziet een gezonde en lekkere lunch er uit voor uw kind? Een voedzame lunch 

bevat het liefst vezels, eiwitten en geen tot weinig suikers. Dit verzadigt langer en 

bevat veel essentiële voedingstoffen. 

• · Kies vooral voor volkorenproducten. Bruinbrood is ook een optie, maar bevat 

minder vezels en voedingsstoffen dan volkorenbrood. Indien uw kind alleen maar 

witbrood lust of gewend is, kan witbrood met toegevoegde vezels een idee zijn. Een 

boterham met twee soorten brood (bovenkant wit en onderkant volkoren) ziet er 

overigens ook leuk uit en laat uw kind langzaam wennen aan volkorenbrood. 

• · Geef geen vleeswaren mee die snel bederven, zoals rosbief, fricandeau of filet 

americain. Betere keuzes zijn kaas, zuivelspread of hüttenkäse. 

• · Maak eventueel brood met kaas de avond ervoor klaar en leg het in de vriezer. 

Geef het ’s ochtend mee naar school. Als het tijd is om te lunchen, is het brood 

ontdooid en is de kaas niet zweterig. Dit scheelt ook tijd in de ochtend. 

• · Notenpasta of pindakaas (van 100% noten of pinda's zonder toegevoegd zout of 

suiker) blijft lang goed. Dit is ook lekker met wat schijfjes komkommer of banaan erop 

of met een dun laagje appel- of dadelstroop. 

• · Geef naast de boterham eventueel ook gesneden rauwkost mee 

• · Op warmere dagen kan de lunch in een klein koeltasje mee worden gegeven. 
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• · Is uw kind eraan gewend om ook iets zoets mee te nemen voor na de boterham, 

kunt u bijvoorbeel een Digestive koekje, een dun plakje (volkoren) ontbijtkoek, een 

bakje rozijnen of (gedroogd) fruit meegeven. 

• · Varieer zoveel mogelijk, zodat de lunch niet saai wordt op den duur. Om af te 

wisselen kunt u ook eens ongezoete yoghurt met stukjes fruit en muesli (separaat 

verpakt, zodat het niet te zacht wordt), een gevulde volkorenwrap met bijvoorbeeld 

zuivelspread, sla en kipfilet of een volkoren pannenkoek mee geven in een koeltasje. 

Meer tips over pauzehapjes en lunchsuggesties zijn te vinden op 
www.voedingscentrum.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


