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 “Joepie!...Nieuws” 
 

Redactie: e.claes@eduquaat.nl   

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

✓ Start schooljaar: vervoer, instrumentje mee 

✓ Aandacht voor: Welkom nieuwe leerlingen, corona-actueel, KOL-gesprekken – 

startgesprek, inloop-informatieavond, actualiseren gegevens, proces naar vernieuwd 

kindcentrum 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: rapportfolioklappers inleveren, gym: natuurlijk 

bewegen 

✓ Ingezonden in bijlage activiteitenkalender gemeente Weert, Centrum Jeugd& Gezin 

Belangrijke data: 
 

datum groep activiteit 

Ma 6 sept 6-7-8 Buitengym  

Wo 8 sept 1-8 Luizenpluizen; luizenpluizers alvast dank! 

Do 9 sept 3-4-5 Buitengym 

Ma 13 sept 6-7-8 Binnengym  

Di 14 sept KCA Ontruimingsoefening (week later dan originele planning) 

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  

 
 

  
En ineens is de vakantie weer voorbij..  

Afwisselend wat betreft weer en vast ook wat betreft invulling: actief en ontspannend, er op 

uit en lekker thuis.. Hoop dat iedereen terug kan kijken op mooie momenten samen met het 

gezin. Na een drukke periode einde schooljaar, bracht de vakantie ook rust. Een moment 

van loslaten..  Ik moest dan ook weer even graven.. hoe zat het ook alweer allemaal qua 

vervoer en organisatie? Misschien dat dit voor sommigen herkenbaar is.. vandaar nog even 

wat informatie op een rijtje: (de uitgebreidere berichtgeving van voor de vakantie, staat ook 

nog op het ouderportaal)  

 

✓ Schooltijden en vervoer 

Vervoer met bus   Eigen vervoer  
Ma di do & vr  Ma, di, do & vr  

8.10 instappen op het kerkplein  
8.40 start onderwijs  
12.15 middagpauze  
13.00 start onderwijs  

8.35 deur open op Koala  
8.40 start onderwijs  
12.15 middagpauze  
13.00 start onderwijs  
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15.00 einde onderwijs  
15.30 uitstappen op het kerkplein  

15.00 einde onderwijs  
  

*     N.B. Op woensdagen blijft de eindtijd ongewijzigd om 12.30 en zal de bus om 13.00 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 12.30 daar 
zijn.  

 
✓ Vervoer 

We hebben een overzicht met welke kinderen wanneer met de bus heen/terug gaan en 

welke kinderen rechtstreeks gaan. Wijzigingen kunnen via ouderportaal via absentie worden 

doorgegeven. Op die manier zijn alle leerkrachten steeds op de hoogte van de actuele 

situatie. 

 

Bus:  

• Kom op tijd.. om 8.10 stappen we in om om 8.15 te kunnen wegrijden.  

• Er zal altijd een leerkracht mee reizen met de bus: 

- Maandagen: juffrouw Inge en de eerste maandag ook juffrouw Linda 

(oneven weken rijdt juffrouw Erna ’s middags mee) 

- Dinsdagen juffrouw Marjon 

- Woensdagen juffrouw Marloes 

- Donderdagen juffrouw Maria (even weken) of juffrouw Ester (oneven weken) 

- Vrijdagen juffrouw Linda 

 

Rechtstreeks 

• Ophalen op school: Het is even uitvinden op welke manier we het beste overzicht 

kunnen houden als de school uit is. Kinderen gaan naar de BSO, de bus of met 

ouders mee en dit wisselt per dag… We willen daarom vragen om je kind bij de 

speelplaats op te komen halen. Op die manier behouden we ook nog een beetje het 

contact tussen ouder en leerkracht. De auto kan geparkeerd worden op de 

speelplaats. Met de fiets kan je tot aan de speelplaats rijden.  

 

• Eerste schooldag: Samen leren blijft een feestje!  

Daar zit muziek in! We gaan het nieuwe schooljaar feestelijk starten en daar hoort muziek 

bij. Als kinderen maandag een instrumentje meenemen, lopen we in een muzikale optocht 

naar de entree van de Koalaschool. Bij een instrumentje ruim denken bijvoorbeeld  een 

deksel en een pollepel, twee plastic bekers. iets kleins uit huis waar geluid mee gemaakt kan 

worden. Als het in de schooltas past houden we het in de bus nog even rustig       

Het Eduquaat-thema van vorig jaar, trekken we graag nog een jaar door. Een jaar waarin we 

het ‘samen’ hopelijk meer tot zijn recht kunnen laten komen dan afgelopen schooljaar 

vanwege Corona het geval was. We hebben er in ieder geval al weer veel zin in om er 

samen een leerfeestje van te maken! 
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Aandacht voor: 
 

 

✓ Welkom nieuwe leerlingen 

Bij de start van dit nieuwe schooljaar verwelkomen we ook onze nieuwe leerlingen! In groep 

1 start Raf. Maryjane is naar Altweerterheide verhuist en start in groep 2. Welkom! 

 

✓ Corona-actueel 

 

• Alle leerlingen kunnen volledig naar school.  

• Gymmen mag binnen en buiten met vakleerkracht.  

• Volwassenen houden 1,5 m afstand tot elkaar.  

• Ouders mogen in de school voor bijv. oudergesprek of informatie-avond als 1,5 m 

gewaarborgd blijft.  

• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden met medeleerlingen of 

onderwijspersoneel. 

• Handen wassen, hoesten en niesen in elleboog.  

• Handencontactpunten geregeld schoonmaken. Goed luchten. 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Uitzondering: kinderen met 

verkoudheidsklachten mogen naar school (beslisboom).  

• Kind met corona? Groep gaat in quarantaine. 

• Bij quarantaine-advies: thuis blijven. 

• Huisgenoten van iemand met corona of coronaklachten (koorts, benauwdheid) 

hoeven niet thuis te blijven als ze gevaccineerd zijn of afgelopen half jaar corona 

hebben gehad. Alleen niet-immune huisgenoten moeten in quarantaine 

 

✓ KOL-gesprekken (kind-ouder-leerkracht)– startgesprek 

In september worden de ouders en kinderen van groep 3, 5 en 7 uitgenodigd worden voor 

een startgesprek. Deze kinderen zitten bij een ‘nieuwe’ leerkracht. Niet helemaal ‘nieuw’ 

natuurlijk, want op onze kleine school kennen alle leerkrachten alle kinderen en vice versa. 

Tijdens het groepsdoorbroken werken bij o.a. gym, lezen en crea komen kinderen en 

leerkrachten elkaar al tegen. Maar wel ‘nieuw’ als groepsleerkracht, daarom is het fijn om 

meteen begin schooljaar al een keer samen aan tafel te zitten.  

Met een deel van de ouders van de kinderen uit groep 2, 4, 6 en 8 is voor de vakantie 

gesproken, daarbij is een volgende gespreksmoment gepland. Met de ouders waarbij dit nog 

niet afgestemd is, neemt de leerkracht contact op.  

Onveranderd blijft natuurlijk dat als er vanuit ouders behoefte is aan een gesprek zij contact 

opnemen met de leerkracht.  

 

✓ Inloop-informatieavond  

In september staat ook een informatieavond gepland. 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. 

Volgende week is er via het ouderportaal de mogelijkheid om aan te melden voor deze 

avond. De inloop-informatieavond is van 18.30-19.30, waarbij voor de kinderen en ouders 
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van groep 7-8 van 19.00 tot 19.30 een informatieronde zal zijn over het voortgezet 

onderwijs.  
 

✓ Actualiseren gegevens 

De start van een schooljaar is ook weer even een moment om na te gaan of de gegevens in 

ouderportaal nog actueel zijn. Zijn er wijzigingen in de NAW-gegevens of de medische 

gegevens dan is het de bedoeling dat je die als ouder in ouderportaal wijzigt. Leerkrachten 

kunnen deze gegevens wel inzien, maar niet wijzigen.  

Verder kan het zijn dat u andere voorkeuren heeft over wat we wel/niet met foto’s en film 

mogen doen. Het AVG-formulier wat je hiervoor (ook via ouderportaal) ingevuld heeft, kan 

altijd tussentijds gewijzigd worden.  

 

✓ Proces naar vernieuwd KindCentrum Altweerterheide 

Aan het begin van de vakantie zijn ook het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal verhuisd 

naar de Koalaschool. Daarna is de sloop in Altweerterheide gestart, zie ook de foto's in het 

fotoalbum op ouderportaal.  

 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

✓ Rapportfolioklappers inleveren 

Voor de vakantie zijn de rapportfolioklappers mee naar huis gegaan. 

Graag deze weer mee naar school geven, zodat we ze  

opnieuw kunnen gaan vullen en gebruiken om met kinderen 

naar hun ontwikkeling en leerdoelen te kijken 

 

✓ Gym: Natuurlijk bewegen 

Vorig jaar starten we met de lesmethode Natuurlijk bewegen  
voor de invulling van de gymlessen voor groep 3 t/m 8.  
Onze vakleerkrachten zijn hier in geschoold en ook de  

groepsleerkrachten zijn hier in meegenomen.  Zo kunnen  

de beweegmomenten die naast de gymlessen  

plaatsvinden in dezelfde lijn worden aangeboden. 
Door structureel samen te bewegen (voornamelijk buiten)  
wordt naast de motorische ontwikkeling ook de groeps- 
saamhorigheid, de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling verbeterd. 
Voor meer informatie zie www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl  
 
Tenzij coronamaatregelen anders bepalen, gymmen we de even weken buiten bij de 
Koalaschool en in de oneven weken binnen bij sporthal Op Den Das. Na het binnengymmen 
lopen kinderen naar het kerkplein. Kinderen die BSO hebben of met de fiets naar Koala 
komen, gaan met de bus terug naar Koala. 
Voor het binnen gymmen nemen kinderen gymspullen mee en kleden zich om in de 
kleedkamers bij Op Den Das. Voor het buiten gymmen kunnen de kinderen makkelijke 
kleding aantrekken en sportieve schoenen. Ook is het mogelijk zich op school om te kleden. 
Groep 6-7-8 gymt op maandagen met juffrouw Debbie. 
Groep 3-4-5 gymt op donderdagen met juffrouw Miranda. 
 

 

http://www.natuurlijkbeweegonderwijs.nl/
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