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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang: 26, 31 augustus 2022                           
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Start schooljaar, welkom nieuwe leerlingen, welkom stagiaires, gymles, schoolfruit, 

rapportfolioklappers mee terug, gesprekkencyclus en startgesprekken, 

persoonsgegevens en AVG-keuzes, update nieuw KCA 

 
Belangrijke data: 
datum groep activiteit 

Ma 5 sept KCA Start schooljaar => steen meenemen 

Ma 5 sept 6-7-8 Buitengym  

Wo  7 sept 1-8 Start schoolfruit => wo-do-vr groente of fruit op school 

Wo 7 sept 1-8 Luizenpluizen (luizenpluizers alvast weer heel erg bedankt!) 

Do 8 sept 3-4-5 Buitengym  

Ma 13 sept 6-7-8 Binnengym 

Di 13 sept KCA Ontruimingsoefening  

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 

 
  
 

• Start schooljaar  

Halle vakantievierders en ook alweer harde werkers, 

Nog een paar dagen en dan zit de zomervakantie 

ook voor de kinderen weer erop! Wij hebben zin om 

weer samen te gaan beginnen, samen bouwen aan 

een mooie toekomst! Hèt thema van Eduquaat voor 

komend jaar. Dat bouwen doen we nog een paar 

weken naast figuurlijk ook letterlijk en dan zijn we 

klaar om te verhuizen naar het nieuwe kindcentrum!  

Maar eerst de start van het nieuwe schooljaar, 

waarbij iedereen een steentje bijdraagt. Hopelijk 

hebben jullie allemaal een exemplaar gevonden 

deze vakantie.  

En anders nu nog een paar dagen de tijd om dicht bij huis op zoek te gaan naar een steen. 

Deze kan maandag meegenomen worden en zullen we in de loop van de week versieren. 

Symbool voor het samen bouwen, samen werken en samen leren bij KindCentrum 

Altweerterheide. 
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Hieronder wat informatie die bij de start van het schooljaar handig kan zijn.  

Ook de schoolgids en het document Algemene informatie 2022-2023 geven informatie. Deze 

zijn voor de vakantie verstuurd en terug te vinden in de boekenkast van het ouderportaal. 

 

In de boekenkast staat voor de groepen 3 t/m 8 ook groepsspecifieke informatie over het 

lesprogramma met bijvoorbeeld de thema’s die aan bod komen bij natuur&techniek, 

aardrijksunde en geschiedenis.  

 

• Welkom nieuwe leerlingen 

In groep 6 verwelkomen we Nikki Meijs en ook welkom aan de nieuwe leerlingen in groep 1: 

Owen Ten Dam (broertje van Quinn uit groep 4), Victor Steveninck (broertje van Fabian uit 

groep 7 en Felix uit groep 5), Jayce Rutjens en Robin Mols. 

 

• Welkom stagiaires 

Ook dit schooljaar bieden we plek aan stagiaires die ons mooie beroep aan het leren zijn. 

Voor de vakantie stelden Gino (zij-instromer in groep 1-2) en Elise (lio-stagiaire in groep 7-8) 

zich al aan jullie voor. De komende Joepies passeren ook de volgende stagiaires de revue: 

 

o Shifey, onderwijsassistente in groep 1-2 op maandag, dinsdag, woensdag,  donderdag 

o Jana, onderwijsassistente in groep 3-4 op donderdag en vrijdag  

o Roxy, pabo-studente in groep 3-4 op dinsdag  

o Rachel, onderwijsassistente in groep 5-6 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

o Liv, pabo-studente in groep 5-6 op dinsdag 

o Pippa, studente pedagogiek in groep 7-8 op maandag 

 

• Gymlessen 

Volgende week starten ook de gymlessen weer. Het is een even week, dus het zijn 

buitenlessen. Maandag 5 september voor groep 6-7-8 en donderdag 8 september voor 

groep 3-4-5.  

Juffrouw Debbie heeft een nieuwe baan en meester Syb hebben ze komend schooljaar 

gekoppeld aan een andere school. Twee nieuwe vakleerkrachten gym voor ons dus: 

Op maandag Lieke Doeswijk en op donderdag Roy Jacobs. Ook zij stellen zich binnenkort in 

de Joepie aan jullie voor. 

  

• Schoolfruit  

We zijn ingeloot en mogen meedoen met EU-schoolfruit. Dit 

betekent dat de kinderen t/m 10 februari 2023 3x per week op 

school groenten of fruit krijgen, dit zal zijn op dinsdagen-

woensdagen-donderdagen Deze eerste week loopt nog even 

anders: woensdag 7 september gaat het project van start, dus 

deze week graag op maandag en dinsdag zelf groente/fruit 

meegeven. De rest van de week wordt dan verzorgd. Meer 

informatie over schoolfruit, zie de brief in de bijlage. 

 

• Rapportfolioklappers mee terug 

Voor de vakantie zijn de rapportfolioklappers mee naar huis gegaan. De leerlingen in de 

nieuwe groepen 3, 5 en 7 starten met een nieuwe klapper en mogen hun “oude” exemplaar 
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thuishouden. De andere rapportfolioklappers zien we graag weer terug op school: dus die 

van de nieuwe groepen 1-2, 4, 6 en 8. 

 

• Gesprekkencyclus, startgesprekken 

School maak je samen: het kind, de ouders en de leerkrachten. Geregeld samen praten over 

het welbevinden en de ontwikkeling van jullie kind vinden we dan ook belangrijk. Met de start 

in groep 1 begint de gesprekkencyclus waarbij door de betrokkenen aangegeven wordt 

wanneer een volgende gesprek gewenst is. Zo zullen met ouders en kinderen uit de nieuwe 

groepen 2, 4, 6 en 8 voor de vakantie al afspraken gemaakt zijn voor een volgend moment. 

Met de ouders en kinderen uit de nieuwe groepen 3, 5 en 7 worden in deze eerste weken 

van het schooljaar startgesprekken gepland om kennis te maken met de ‘nieuwe’ 

leerkrachten van de thuisgroepen 3-4, 5-6 en 7-8. 

Meer informatie over de gesprekkencyclus is terug te vinden in de boekenkast van het 

ouderportaal. 

 

• Persoonsgegevens en AVG-keuzes 

Het begin van het schooljaar is ook altijd het moment om even na te gaan of alle 

persoonsgegevens nog kloppen. Zijn er adreswijzigingen of hebben jullie een nieuw 

telefoonnummer? Dan kunnen jullie dit zelf aanpassen in ouderportaal. 

Ook de keuzes die jullie gemaakt hebben wat betreft plaatsen van foto's op ouderportaal, 

website, social media etc kunnen daar aangepast worden. Dus ook hier graag even nagaan 

of er aanpassingen gewenst zijn.  

 

• Update proces tot nieuw KindCentrum Altweerterheide 

Aan het begin van de vakantie is de vloer gestort en nu is na een korte break het werk weer 

opgepakt. Het systeemplafond wordt gemaakt, deuren gehangen en de wanden verder 

afgewerkt. De maatwerkmeubels, zoals kapstokkasten en verdiepte vensterbanken, zijn ook 

bijna klaar en zullen binnenkort geplaatst gaan worden.  

We gaan dan ook nog steeds uit van verhuizing in de week voor de herfstvakantie. Vele 

handen maken licht werk hebben we bij de vorige verhuizing mogen ervaren. Dus ook deze 

ronde willen we jullie om hulp vragen. Volgende week zal er via de inschrijfoptie een oproep 

geplaatst worden. 
 

 

 

 

 
  


