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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang 25, 30 mei 2022                      
  

In deze nieuwsbrief: 
✓ Aandacht voor: welkom nieuwe leerlingen, kijkje op de bouw, kind- en kol-

gesprekken, vakantierooster, OR-aanmeldingen, luizenpluizers gevraagd 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: studiemiddag, nieuwe digiborden 

✓ Ingezonden: Punt Welzijn sportactiviteiten juni, Centrum voor Jeugd & Gezin: positief 

zelfbeeld en activiteiten juni 

 
Belangrijke data: 
 
Datum groep Activiteit 

Ma 30 mei 678 buitengym 

Di 31 mei KCA 16.00-17.00 Kijkje nemen op de bouw 

Wo 1 juni 1-8 Streetwise verkeersproject, groep 7-8 op de f iets naar school 

Do 2 juni 345 Buitengym 

Do 2 juni schoolorkest 15.00 repetitie 

Vr 3 juni Communicanten 
en koortje 

Generale repetitie, geen instrumenten nodig 

Zo 5 juni Communicanten, 
koortje, 
schoolorkest 

11.00 communieviering 

Ma 6 juni 1-8 Vrij ivm Pinksteren 

Di 7 juni 1-8 Leesconsulente 

Do 9 juni 345 Binnengym 

Vr 10 juni schoolorkest 15.00 repetitie 

Zo 12 juni communicanten Dankviering communicanten 

 
 

  

Aandacht voor: 

 

• Welkom nieuwe leerlingen 

Welkom aan de 3 Oekraïense kinderen die bij groep 1-2 gestart zijn: Mischa, Zlata en Myra. 

Mooi om te zien hoe hun klasgenoten deze kinderen een warm welkom hebben gegeven. 

Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van 2 kinderen uit groep 1-2: Mary-Jane en 

José zijn verhuisd en gaan vanaf vorige week naar een andere school.  

 

• Kijkje op de bouw 

Dinsdagmiddag 31 mei tussen 16.00-17.00 is iedereen welkom om een kijkje te komen 

nemen op de bouw. Jeroen Curvers, begeleider bouwteam geeft rondleidingen. 
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• Kind- en kol-gesprekken 

En ineens zitten we alweer in de laatste fase richting zomervakantie. In deze periode vinden 

in alle groepen kindgesprekken plaats. Een gesprek tussen kind en leerkracht waarbij adhv 

de ik-spin gesproken wordt over diens ontwikkeling.  

Kol-gesprekken vinden het hele jaar door plaats, qua frequentie en timing kijkend naar wat 

nodig is om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen en begeleiden. De 

gesprekken worden ingepland op initiatief van ouder, kind of leerkracht. Ook in deze laatste 

periode kunnen kol-gesprekken worden ingepland. Eind juni wordt, adhv toetsen van ons 

nieuwe leerlingvolgsysteem IEP, de laatste groei inzichtelijk gemaakt. Wil je deze resultaten 

meenemen in het gesprek, dan is het raadzaam het kol-gesprek begin juli te plannen. 

 

• Vakantierooster 

Het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 is toegevoegd aan de kalender op 

ouderportaal. Komende weken zal de kalender aangevuld worden met activiteiten voor eht 

nieuwe schooljaar. Zodra we informatie hebben over de netwerkbijeenkomsten van 

Eduquaat, kunnen we onze studiedagen plannen. Jullie ontvangen een berichtje als ook 

deze data zijn toegevoegd. 

 

• Aanmeldingen nieuwe OR-ouders 

Dank voor het reageren op de intekenoptie op ouderportaal en voor jullie betrokkenheid bij 

onze school! Een aantal ouders heeft aangegeven interesse te hebben in deelname aan de 

Ouderraad. De ouderraad zal met hen contact opnemen.  
 

• Luizenpluizers gevraagd 

De luizenpluizers zijn op zoek naar aanvulling, zo kunnen ze ook als een luizenpluizer een 

keer niet kan komen helpen, toch met een paar man samen controleren. Wil je op 

woensdagochtenden na vakanties een uurtje helpen? Geef dit dan door aan Linda of 

Marloes, of aan een van de luizenpluizers: Kelly (moeder van Robin, Job, Ties), Anja 

(moeder van Quinn), Anne (moeder van Pip), Diane (moeder van Daan en Tijn),Kim 

(moeder van Loïs en Lester), Nisa (moeder van Lara en Xavi), Tanja (moeder van Benjamin) 

en Fleur (moeder van Isabel)  
 

 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

• Studiemiddag 

Afgelopen woensdagmiddag hebben we met het team bij elkaar gezeten om (alvast) terug te 

blikken en vooruit te kijken naar komend schooljaar: Doen we de goede dingen en doen we 

de dingen goed? We bekeken toetsresultaten en tevredenheidsonderzoeken en verzamelen 

zo input voor het jaarplan van 2022-2023. Welke actielijnen lopen door, welke nieuwe 

ontwikkelingen gaan we oppakken. Woensdag 15 juni krijgt dit tijdens de studiedag een 

vervolg. In een volgende nieuwsbrief ontvangen jullie een terugkoppeling van de 

tevredenheidsonderzoeken. Alvast hartelijk dank voor het invullen! Het levert ons veel 

waardevolle informatie! 
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• Nieuwe digiborden groep 3-4, 5-6 en 7-8 

Vorige week zijn nieuwe digiborden geïnstalleerd. De vorige borden waren afgeschreven en 

toonden steeds vaker mankementen. Nu kunnen we in het nieuwe gebouw starten met 

nieuwe borden. Tijdens de studiemiddag kregen we uitleg over de nieuwe 

gebruiksmogelijkheden en testen we Prowise Move, een toepassing waarbij een camera 

boven het bord bevestigd wordt en aan de hand van applicaties het bewegend leren een 

extra impuls gegeven kan worden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen door 

staand voor het bord de juiste antwoorden te vangen. 

 

 

Ingezonden  
 
 

Beste ouder/verzorger, 
  
In maand juni worden er weer een aantal mooie sportieve evenementen en activiteiten 
georganiseerd voor kinderen in de gemeente Weert. Kom jij graag in beweging lees dan snel 
verder en schrijf je in voor één van deze leuke en sportieve activiteiten. Zo is er weer een 
Funkey Fiësta bij de hockeyvereniging (25 juni), organiseert zwembad de IJzeren Man de 
zwem4daagse (20 t/m 24 juni) en een zeemeerminnen dag (8 juni), is er een Modern 
Basketball Clinic bij Basketbal Academie Limburg (11 juni) en vindt op vrijdag 24 juni de 
Singelloop met een jeugdloop plaats in de binnenstad van Weert. 
  
Wil je meer weten over deze activiteiten lees dan snel de brief in de bijlage. 
  
Met vriendelijke groet, 
Thomas Witjes 
 M +31 (0)631937368 E t.witjes@puntwelzijn.nl 
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