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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang:                           
  

In deze nieuwsbrief: 
✓ Aandacht voor: corona, verhuizing en uitstapje Discoverymuseum, update 

speelplaats en gebouw, welkom vakleerkrachten bewegingsonderwijs, stagiaires en 

nieuwe leerling, update juffrouw Marjon. 

 
Belangrijke data: 

 
datum groep activiteit 

Vr 7 okt 6-7-8 instrumentenklas  

Vr7 okt Schoolorkest  Repetitie 

Ma 10 okt 6-7-8 Binnengym 

Do 13 okt 3-4-5 Binnengym  

Do 13 okt 1-8 Leesconsulente in alle groepen: kinderboekenweek 

Ma 17 okt  17.00-21.00Open huis College en Koers 

Di 18 okt  17.00-21.00 Open huis Philips 

Wo 19 okt  17.00-21.00 Open huis Bravo! Budel 

Do 20 okt  17.00-21.00 Open huis Kwadrant 

Do 20 okt 1-8 Verhuizen school 
Uitstapje naar Discoverymuseum Kerkrade, meer informatie 
zie hieronder 

Vr 21 okt 1-8 Eerste lesdag in nieuw KindCentrum Altweerterheide 
KDV nog in Koalaschool 

Vr 21 okt schoolorkest Repetitie  

Za 22 okt 
t/m zo 30 
okt 

KindCentrum Herfstvakantie 
BSO en KDV nog in Koalaschool 

Ma 31 okt KindCentrum School en kinddiensten in nieuw KindCentrum 
Altweerterheide 

Ma 31 okt 3-4-5 en 6-7-
8 

Buitengym  

Wo 2 nov 1-8 Luizenpluizen 

 

  

Aandacht voor: 

 
• Corona 

Op ouderportaal blijven de berichtjes over positief geteste leerlingen oppoppen. Gelukkig 

leidt corona in de meeste gevallen nu tot “slechts” verkoudheidsklachten. Waar kinderen 

vroeger met een verkoudheid(je) gewoon naar school kwamen, moeten ze nu met deze 

klachten toch een paar dagen thuis blijven. Hierdoor ontstaat vanuit ouders en kinderen de 

vraag of kinderen die zich verder niet ziek voelen toch wat schoolwerk kunnen maken. 

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen het chromebook mee naar huis krijgen, zodat ze daar 

verder kunnen werken aan hun taken. Ook kan er altijd een leesboek meegenomen worden. 
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Neem even (via ouderportaal) contact op met de leerkracht van het kind om af te stemmen 

wat wenselijk is. 

 

• Verhuizing en uitstapje Discoverymuseum Kerkrade 

De verhuisweek komt nu snel dichterbij! Tijd voor meer informatie: 

 

Maandag 17 oktober • In het nieuwe kindcentrum worden de nieuwe meubels 

geleverd 

Dinsdag 18 oktober • Het verhuisbedrijf verhuist alvast de buitenspeelspullen en de 

spullen van de speelzaal. 

Woensdag 19 oktober • Inpakken van de klassen en de laatste spullen, kinderen 

helpen mee. 

• Het verhuisbedrijf verhuist alvast wat spullen van het 

kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. 

Donderdag 20 

oktober 

Verhuisdag school 

• De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan deze dag op excursie 

naar het Discoverymuseum in Kerkrade. 

• De bus vertrekt die ochtend om 8.40 vanuit het kerkplein in 

Altweerterheide. Instappen om 8.30. 

• Om 15.15 wordt de bus weer terugverwacht op het kerkplein in 

Altweerterheide 

• Kinderen die BSO hebben worden vervolgens naar Koala 

gebracht en kunnen daar na afloop worden opgehaald. 

Vrijdag 21 oktober • Kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag voor het eerst 

weer les in Altweerterheide.  

• Het Kinderdagverblijf en de BSO draaien vandaag en in de 

herfstvakantie nog vanuit de Koalaschool. 

In de vakantie • Hekwerk en poorten worden geplaatst 

Na de vakantie • Het totale KindCentrum gaat van start vanuit het nieuwe 

gebouw. 

 

Discoverymuseum 

Bij de verhuizing naar de Koalaschool ging ons uitstapje terug in de tijd naar Eynderhoof. Nu 

kijken we naar de toekomst en gaan we op ontdekking in het Discoverymuseum. Daar is 

voor alle groepen een mooi aanbod gearrangeerd:  
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Graag voor deze dag een tussendoortje voor in de ochtendpauze en lunch en drinken voor 

tussen de middag meegeven.  

 

• Speelplaats nieuw KindCentrum Altweerterheide 

Goed nieuws, maar ook geduld gevraagd. Om met het goede nieuws te beginnen: het 

droomontwerp wat ontstaan is in overleg met kinderen, enkele ouders, leerkrachten en 

collega’s van de kinddiensten kan bijna in zijn geheel gerealiseerd gaan worden! 

Momenteel worden de berging en fietsenstalling gebouwd, de stoep is al deels gelegd en de 

toestellen zijn besteld. Zoals het er nu uitziet, zal bij de start in het nieuwe gebouw het 

grondwerk klaar zijn. In de herfstvakantie worden dan de zandbak en de wadi (voor opvang 

van regenwater voor als het ondergrondse reservoir de hoeveelheid water niet kan 

verwerken) gemaakt en worden de hekken en poorten geplaatst.  

Geduld is gevraagd voor de realisatie van de rest van de speelplaats. De levertijden op 

speeltoestellen zijn enorm. We zullen tot november moeten wachten op de 

vogelnestschommel en de duikelrekken. De overige toestellen volgen dan in februari/maart.  

 

Tijdens het brainstormen is gekeken hoe we het schoolplein zo in kunnen richten dat de 

diverse functies: bewegen, ontmoeten, samenspel, ontspannen, ontdekken, leren over de 

natuur, biodiversiteit, het weer, duurzaamheid en gezonde voeding (waar mogelijk in 

synergie) een plekje krijgen.  Waar de vorige speelplaats nagenoeg volledig bestraat was, 

zal de nieuwe speelplaats meer een  mix zijn van betegeling, schorsondergrond, gras en 

een gedeelte (moes)tuin. Inherent hieraan is dat kinderen tijdens het buiten spelen vies 

kunnen worden. Net als op de Koalaschool kunnen kinderen oude schoenen of laarzen 

meenemen/neerzetten voor regenachtige dagen.  
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• Update gebouw 

De vloer ligt er in en de interieurbouwer is gestart met het plaatsen van de maatwerkstukken 

van het meubilair. Ook de schilders zijn volop bezig om alles gerealiseerd te krijgen. 

Waarschijnlijk gaat het niet lukken om alles geschilderd te hebben voor de verhuisdag. Ook 

in de herfstvakantie zullen de schilders doorgaan en mogelijk dat we de weken daarna nodig 

hebben om de laatste “kleine klusjes” zoals plinten en dergelijke af te ronden. De prioriteit 

ligt nu op het tijdig afronden van de werkzaamheden in de klassen, dus daar kan ongestoord 

lesgegeven gaan worden. 

In het fotoalbum van het ouderportaal zijn weer nieuwe procesfoto’s geplaatst. O.a. van de 

dinsdag waarop we met ouders, leerkrachten en hun partners, collega’s van de 

kinderopvang, leden van de harmonie en mensen uit het dorp de kasten in elkaar hebben 

gezet. Wat was dat spectaculair! Met zovelen samen aan het werk. Super bedankt voor alle 

hulp!  
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• Schooltijden en overblijven 

Op dit moment loopt een poll met ouderraadpleging m.b.t. het voorstel tot wijziging van de 

schooltijden m.i.v. de start in het nieuwe gebouw. Maandag zal de MR jullie input meenemen 

om wel of niet in te stemmen met het voorstel. Jullie ontvangen deze uitkomst z.s.m. 

Bij de start in het nieuwe gebouw eindigt de periode waarin Eduquaat het overblijven 

bekostigde. Dinsdag is in de MR-vergadering ook gesproken over een voorstel om de 

overblijfbijdrage te verlagen en de bekostiging te vereenvoudigen. Komende week 

ontvangen jullie ook hierover bericht.  

 

• Welkom nieuwe vakleerkrachten bewegingsonderwijs: 

Hallo mijn naam is Roy Jacobs. Ik ga bij jullie op school aan de slag 

met het sporten en bewegen. 

Sinds jaar en dag ben ik zelf natuurlijk ook een sporter. In mijn jaren 
heb ik verschillende sporten beoefend. Van voetbal, zeilen en 
tennissen maar ook heb ik aan judo gedaan. Naarmate ik ouder ben 
geworden wil ik nu graag deze passie voor sport en bewegen 
overbrengen naar de kinderen. Vanuit Punt welzijn mag ik dit 
schooljaar bij jullie op school de lessen draaien. Ik heb er veel zin in 
en hopelijk jullie ook!  
Tot snel. Groetjes Roy Jacobs   

 
Naam; Lieke Doeswijk 
Leeftijd: 38 jaar  
Woonplaats: Bocholt (België). 
Gezin: Een topman en 2 lieve en sportieve kinderen 
Huisdieren: een hond, Lexa 
Hobby,s: Sporten, gezonde voeding, series kijken 
Persoonlijke kenmerken: Doorzetter, eerlijk, sportief en sociaal 
Levensmotto: Those who don't jump, won't fly! 

 
• Welkom stagiaires 

Aangenaam! 
Mijn naam is Roxy Gielen en ik ben 20 jaar oud. Vanaf 
vandaag (13-09-2022) zal ik bij jullie op school te vinden zijn 
op de dinsdagen in groep 3/4. Momenteel zit ik in mijn eerste 
jaar van de Pabo en dit volg ik op De Kempel in Helmond. 
Voordat ik ben gestart aan deze opleiding heb ik de MBO 
studie onderwijsassistent gevolgd en deze afgelopen jaar 
succesvol behaald. Hierna heb ik nog een aantal maanden als 
vervangende leerkracht/ onderwijsassistent gewerkt op IKC 
Leuken in Weert. Ik kijk er dan ook erg naar uit om hier iets 

nieuws te mogen leren en om kennis met jullie te mogen maken.  
Hopelijk zien we elkaar snel! 
Groetjes Roxy :) 
 
 
 
 
 
 



 6 

Hallo allemaal, 
Ik ben Liv Princen, ik ben 18 jaar oud. En ik ben een eerstejaars 
studente op De Kempel in Helmond.Ik kom aankomend half jaar 
tot ongeveer medio februari stage lopen in groep 5/6. Ik woon in 
Weert en daar ben ik ook geboren. Zelf heb ik op Obs Molenakker 
in Weert gezeten, daar heb ik altijd veel gehad aan mijn 
leerkrachten. Vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt om zelf 
voor leerkracht te gaan studeren. In mijn vrije tijd werk ik bij de 
Albert Heijn op boshoven als caissière. Misschien dat een aantal 
van jullie mij daarvan zouden kunnen herkennen. Ik heb enorm 
veel zin in aankomend jaar om stage te lopen in groep 5/6 en er 
samen een gezellig en leuk, maar vooral leerzaam half jaar van 
te maken. 
 

• Welkom nieuwe leerling 

Nu nog aan het oefenen, maar na de herfstvakantie start ze dan toch echt in groep 1-2: Jolie 
Bruekers, het zusje van Aimée uit groep 3. Welkom! 
 

• Reshare: alle hulp is welkom 

Inmiddels al een paar jaar wordt de kas van de ouderraad gespekt door de opbrengsten van 

Reshare. De kledingcontainer bij Sporthal Op Den Das wordt door ouders per toerbeurt 

geleegd en met die verdiensten wordt het budget van de ouderraad vergroot. Hierdoor 

kunnen er mooie activiteiten voor kinderen georganiseerd worden. Denk aan het 

schoolreisje, maar ook de andere jaarlijkse vieringen zoals Sinterklaas, kerst, Pasen etc. 

Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Doordat door veel ouders gedragen wordt 

vraagt dit om slechts 2 uurtjes hulp eens in de 3 à 4 maanden. Welke (nieuwe) ouders 

sluiten zich hier bij aan? Meld je aan bij Linda of bij John Geelen, vader van Harm (groep 6) 

en Arno (groep 3).  

Alle al helpende ouders: Bedankt voor het mede mogelijk maken! 

 

• Hulp gevraagd voor de TSO 

Ook voor de TSO zijn we op zoek naar helpende ouders. 1 of meerdere dagen per week 

tussen de middag samen met de kinderen eten en buiten toezicht houden samen met de 

andere TSO-ouders. Nog twee weken en dan is dit weer vanuit Altweerterheide. Is een 

structurele dag niet mogelijk, maar ben je wel incidenteel inzetbaar, ook dan is dit enorm 

helpend om het iedere dag weer mogelijk te maken dat alle kinderen tussen de middag 

kunnen overblijven. Kan je zelf niet, maar ken je iemand anders (familielid, buurtgenoot, 

kennis) die dit leuk zou vinden: ook welkom! 

De overblijfcoördinatoren: Juffrouw Marloes en Tanja (moeder van Benjamin uit groep 4) 

horen graag van je.  

 

• Update juffrouw Marjon 

De ouders van groep 5-6 zijn al eerder geïnformeerd, maar op zo’n kleinschalige school 

werken we als team voor alle kinderen, vandaar ook hier: juffrouw Marjon is de komende 

periode uit de running. Ze heeft een veel te hoge bloeddruk die ze niet met medicijnen 

onderdrukken om de invloed op de werking van haar hart goed te knnen monitoren ivm 

eerdere hartklachten. Volledige rust is nu het advies. We hopen haar snel weer bij ons te 

mogen verwelkomen, maar haar gezondheid staat natuurlijk op 1. Gelukkig kan Ester de 
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groep volledig overnemen en kunnen we zo de continuïteit voor de groep bewaren. Dat dit 

geen vanzelfsprekendheid is, blijkt uit de brief van Eduquaat en Meerderweert in de bijlage. 

 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

Behalve de nieuwbouw is ook ons onderwijs volop in ontwikkeling. Nu deze nieuwsbrief al zo 

lang geworden is bewaren we de informatie over onze studiedagen, de bijeenkomst met de 

klankbordgroep en de resultaten van de tevredenheidsenquête nog even tot na de 

verhuizing.  

 

Ingezonden: 
 

• Sport na School 
  

 
  
Wil jij na schooltijd nog lekker in beweging komen? Dan is Sport na school de 

activiteit voor jou! In de week van 31 oktober, start Punt Welzijn met Blok 1 

van Sport na school voor kinderen uit groep 1 t/m 8! 
Er zijn verschillende naschoolse activiteiten die door Punt Welzijn worden georganiseerd. 

Het aanbod bestaat uit twee categorieën namelijk; het aanbod vanuit Punt Welzijn en 

het aanbod vanuit de sportverenigingen. 
  
Wil jij weten welke activiteiten er door ons na schooltijd worden georganiseerd? Ga dan 
naar www.puntwelzijn.nl/sportnaschool! 
  
Met sportieve groet, 
  
Punt Welzijn 
  
  

Met vriendelijke groet, 
Thomas Witjes 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.puntwelzijn.nl%2Fsportnaschool&data=05%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7C86a719d51290409ee07208daa515c890%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C638003811579243267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wulmrzh5VfWBXawXaH8mz8TGvnVuo5QTnhb7%2Fbc2mdM%3D&reserved=0

