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 “Joepie!...Nieuws” 
 

Redactie: e.claes@eduquaat.nl   

                                               
Jaargang: 26          nr. 2                     12-09-2022 
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: welkom stagiaires, info-informatie-avond, luizenpluizers gezocht, 

kleding voor op school.  

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

✓ Ingezonden: kennismaken met Saskia van Centrum Jeugd & Gezin; info van covid-

scholenteam GGD Limburg Noord, Discovery museum, uitnodiging voor 

basketbalwedstrijd door BAL, uitnodiging opening uitbreiding NMC De IJzeren Man 

Belangrijke data: 
 

datum groep activiteit 

Do 15 sept 3-4-5 Binnengym  

Vr 16 sept schoolorkest 15.00 repetitie 

Ma 19 sept 6-7-8 Buitengym  

Wo 21 sept 1-8 Studiedag: kinderen vrij,  

Wo 21 sept 1-8 18.30-19.30 Inloop-informatieavond voor ouders en 
kinderen 

Do 22 sept 3-4-5 Buitengym 

Vr 23 sept 6-7-8 Instructieles instrumenten 

Vr 23 sept schoolorkest 15.00 repetitie 

Ma 26 sept 1-8 Vrij ivm Weert Kermis 

Di 27 sept  15.30-22.00 In elkaar zetten IKEA-kastjes voor nieuwe 
kindcentrum 

Do 29 sept 3-4-5 Binnengym  

Vr 30 sept schoolorkest 15.00 repetitie 

 

  
Aandacht voor 
 

✓ Welkom stagiaires 

Shifey in groep 1-2 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Misschien heeft u mij al rond zien lopen binnen de school, maar bij deze 

zal ik mij nog even voorstellen. Mijn naam is Shiféy Helderman, ik ben 19 

jaar en ik woon in Altweerterheide. Ik ben momenteel werkzaam bij de 

Action in Weert waar ik het erg naar mijn zin heb. Daarnaast vind ik het 

leuk om in mijn vrije tijd met vrienden af te spreken.  

Ik zit momenteel op het Gilde in Weert in mijn examenjaar, waar ik de 

opleiding onderwijsassistent doe. Ik zal stage lopen tot en met 22 juni 

2023. Op de maandag zal ik bij juf Erna in groep 3/4 zijn en op de 
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dinsdag en donderdag in groep 1/2 bij juf Marian. Ik heb mijn voorgaande stages in de 

groepen 3/4 en 1/2 gelopen en heb dit altijd als erg leuk en leerzaam ervaren. 2 jaar geleden 

heb ik ook stage gelopen op basisschool ST. Jozef en ook nu kijk ik heel erg uit om hier 

weer te zijn. Als u nog vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken en ik sta altijd open voor een 

leuk gesprek.  

 

Vriendelijke groeten, 

Shiféy Helderman 

 

Jana in groep 3-4 
 

Hallo allemaal, ik ben Jana Ruiten 17 jaar en woon in 
Stramproy. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding 
onderwijsassistent op het Gilde in Weert. Ik ga dit jaar 
stage lopen in groep 3-4 op de St. Jozef school bij Jessy 
Teunissen. Ik hier elke donderdag en vrijdag te vinden 
tot 14 juli.  
 
Eventjes wat over mij: 
Ik heb 10 jaar lang op de gitaar gespeeld bij het Rick. Ik 
heb de akoestische en de elektrische gespeeld. Ook 
volleybal ik 3 keer per week in dames 5. Dit doe ik met 
alle plezier bij Stravoc. 
Ik wil na deze opleiding graag de Pabo doen, daarom 
heb ik dit jaar als keuzedeel de Pabo gekozen. Dan ga ik 
elke vrijdag naar de Pabo in Sittard 
 

 

✓ Inloop-informatieavond  

Woensdag 21 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 18.15-19.30, waarbij van 19.00-19.30 informatierondes 

zijn: in groep 7-8 een informatieronde over het voortgezet onderwijs; in groep 5-6 over leren 

leren en in groep 1-2 over het kleuteronderwijs.  

 

✓ Luizenpluizers 

Afgelopen woensdag weer gecheckt en iedereen gelukkig luisvrij! Wie o wie, zou op de 

woensdagochtenden na de vakanties de luizenpluizers willen helpen met pluizen? Ook hier 

geldt, veel handen maken licht werk. Samen kost het minder tijd. 

Aanmelden kan bij Diane, moeder van Daan (groep 5) en Tijn (groep 1-2) of bij Linda.  

 

✓ Vraag: kleding voor op school 
 

We zijn op zoek naar een paar onderbroeken, joggingbroeken, spijkerbroeken voor de 
midden-, bovenbouw. Mocht er dan een keer een ongelukje gebeuren waardoor kinderen 
een andere broek nodig hebben, dan hebben we wat klaar liggen. Ook (jogging)broeken 
voor de kleuters zijn welkom. 
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Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

✓ Kwink en 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, dit worden ook wel de gouden weken 
genoemd. Ontwikkelt een groep zich tot een positieve, neutrale of negatieve groep? Kwink, 
onze methode voor sociaal-emotioneel leren, besteedt aandacht aan deze gouden weken. 
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 26 t/m 30 sept 
Pesten, een onderwerp dat het gehele jaar 
aandacht behoeft, maar zeker ook tijdens deze 
week onderwerp is van gesprek en activiteiten. 
 
Bij de start van het schooljaar is onze anti-
pestcoördinator, juffrouw Maria, in alle groepen 
geweest, zodat bij kinderen bekend is, bij wie ze 
(naast de eigen leerkracht) terecht kunnen, 
mocht er sprake zijn van pesten.  
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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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Ingezonden 
 
 

 
 

 

              
 

Even voorstellen: 
  
Mijn naam is Saskia Manders. Vanaf juni 2015 ben ik gekoppeld aan basisschool  
st. Jozef. Ik ben als jeugd- en gezinswerker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin 
werkzaam in de gemeente Weert. Bij mij kunnen jullie terecht voor vragen en adviezen over 
opvoeden en opgroeien. 
 
Ondersteuning 
Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ouders. Vaak gaat het met vallen en 
opstaan best goed, maar soms wordt het lastig en kun je ondersteuning gebruiken. 
Bij kleine en complexe opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ouder(s) samen met de 
jeugd- en gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag. Ondersteuning kan heel 
kortdurend zijn, maar als het nodig is ook voor een langere periode.   
De ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor de school, de ouders en de 
kinderen. Thema’s kunnen onder andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, echtscheiding, 
grenzen stellen, slaapproblemen en rouwverwerking.  
Je bent zonder verwijsbrief welkom en de ondersteuning is kosteloos.  
 
Verbinding met de school 
De school zal mij actief betrekken in situaties waarbij opvoedvraagstukken een rol spelen. Er 
wordt dan een gezamenlijk gesprek gepland.  
 
Bereikbaarheid 
Je kunt mij bereiken via de internbegeleider, Maria Gubbels, of rechtstreeks via 
saskia.manders@cjgml.nl  of telefoon: 06 57861327 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van 
opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Zo geven 
we informatie en advies, verzorgen we themabijeenkomsten en workshops, hebben we een 
uitgebreide website (www.cjgml.nl)  en bieden we persoonlijke ondersteuning. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cjgml.nl/


 6 

✓ Covid-scholenteam GGD Limburg Noord 

 
Het nieuwe schooljaar is gestart. Het coronavirus is niet weg en er zullen nog steeds 

mensen van ziek worden. 
  
Klachten die passen bij corona: blijf thuis en doe een zelftest 
Heeft een kind of medewerker klachten die passen bij het coronavirus? Dan doen zij het 

volgende: 
• Het kind of medewerker blijft thuis en doet een (zelf)test 

o Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis. 
o Bij een negatieve testuitslag mag het kind of medewerker naar school of 

opvang. 
• Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor kinderen. De Handreiking bij 

neusverkouden kinderen geeft informatie over deze uitzonderingen bij kinderen. 
  
Kijk op MijnVraagOverCorona.nl | Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de 

geldende adviezen. Hier vindt men antwoorden voor verschillende situaties, zoals “Ik 

heb klacht(en) die bij corona passen” of “Mijn (zelf)test is positief”. 
  

 
 
Collegereeks MuseumJeugdUniversiteit  
 
 
Schrijf je nu in voor de nieuwe collegereeks van 
MuseumJeugdUniversiteit! 
Kom alles te weten over dino’s, zwarte gaten en robots en AI in de 
zorg! We zitten allemaal boordevol vragen. En de ene vraag leidt 
als snel naar een volgende vraag. Ook de grootste wetenschappelijke ontdekkingen zijn ooit 
gestart met nieuwsgierigheid en het stellen van een vraag. Maar hoe vinden 
wetenschappers die antwoorden? Twijfelen ze ook wel eens? Hoe weten ze iets zeker? 
In het najaar van 2022 duiken we samen met wetenschappers in de wereld van vragen en 
wetenschap. Je leert niet alleen iets over hoe wetenschap werkt, maar ook over dino’s, 
zwarte gaten en robots en AI in de zorg!   
Wil je dit niet missen? Schrijf je dan snel in via deze link en haal je MJU-diploma! 

• De colleges zijn van 12.00 – 13.00 uur in Discovery Museum op zondag 25 
september, 23 oktober, en 20 november 2022. 

• Na afloop van de collegereeks ontvang je een heus MJU Diploma en een vrijkaartje 
voor het museum. 

• Je betaalt €15,00 voor het volgen van de drie colleges. Wil je na afloop van een 
college nog het museum bezoeken, dan moet je in bezit zijn van een geldig 
entreebewijs. 

  
25 september 2022 – 12:00  
Mens versus computer: wie weet het beter? 
Expert: Jojanneke Drogt 
Kunnen computerprogramma’s met Artificiële Intelligentie (AI) slimmer zijn dan mensen? De 
vraag is of ze net zo goed zijn in meer complexe vaardigheden, zoals het stellen van een 
medische diagnose. In dit MJU-college krijg je een kijkje in wat AI kan betekenen voor jouw 
toekomst!    
  
23 oktober 2022 – 12:00 
Kun je in een zwart gat vallen? 
Expert: Gideon Koekoek 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Flangdurig-neusverkouden-kinderen&data=05%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7C4df2d8f4844749d4fcec08da8f0a9622%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C637979572881716390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cRdH6F3K1OfhsbVcztUQjxL1aR9mrDBpC0kkwwmfbz0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Flangdurig-neusverkouden-kinderen&data=05%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7C4df2d8f4844749d4fcec08da8f0a9622%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C637979572881716390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cRdH6F3K1OfhsbVcztUQjxL1aR9mrDBpC0kkwwmfbz0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijnvraagovercorona.nl%2F&data=05%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7C4df2d8f4844749d4fcec08da8f0a9622%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C637979572881716390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S3bx1oGKQX686%2F%2FpwcPBDYwgzN12SwI4vZTIslqPpcE%3D&reserved=0
https://museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/zeker-weten/
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Hoe groot is het heelal? Wat speelt zich hier allemaal af? En hoe komen we daarachter? 
Gideon Koekoek van de Universiteit Maastricht gaat samen met jullie op ontdekkingstocht 
naar jullie vragen over zwarte gaten en zwaartekracht.   
  
20 november 2022 – 12:00 
Hoe weet je hoe een dinosaurus leefde? 
Expert: Anne Schulp 
Dinosauriërs zijn al 66 miljoen jaar uitgestorven. Niemand heeft ooit een levende dino 
gezien. En toch hebben we een idee van hoe ze eruitzagen, hoe ze leefden, wat ze deden… 
Maar hoe weten we dat? In dit MJU-college word je meegenomen in de wereld van het 
dinosaurusonderzoek. 

 
Uitnodiging voor wedstrijd door BAL (Basketbal Academie Limburg) 

 

Op woensdag 21 september 2022 speelt het eerste herenteam van Basketbal Academie 

Limburg (BAL) een thuiswedstrijd tegen het Belgische Mechelen Kangeroes om 15:00 

uur. Dit is een vriendschappelijke wedstrijd ter voorbereiding op het programma van de 

BNXT competitie. De wedstrijd vindt plaats in Sporthal Boshoven.  

 

Onze school heeft een uitnodiging ontvangen. De uitnodiging is voor alle kinderen, de 

leerkrachten mogen mee als begeleiders. Nu hebben wij die dag een studiedag en is het 

niet mogelijk om als klas te komen. Bij navraag: Kinderen kunnen ook zelfstandig komen, 

zij mogen gratis naar binnen. Begeleiders (dit kunnen ouders zijn), krijgen gratis toegang 

als zij 4 of meer kinderen meenemen naar de wedstrijd.  

 

BAL hoopt jullie te mogen ontvangen! 

 

 

 


