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 “Joepie!...Nieuws”    
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: start in nieuw gebouw, update juffrouw Marjon, feesten, feestelijke 

opening 16 dec., welkom nieuwe leerlingen, koppeling Parnassys-Ouderportaal 

 
Belangrijke data: 

 
datum groep activiteit 

Ma 21 nov 1-8 Dag van de rechten van het kind  

Ma 5 dec kca Sintviering 

Di 6 dec 1-8 Vrij ivm Sinterklaas, = studiedag team 

Wo 7 dec 1-8 Sponsorloop bij dag van de rechten van het kind 

Vr 16 dec kca Feestelijke opening: Oud-naar-nieuw-feest 

Do 22 dec 1-8 Kerstviering , groep 1-2 ’s middags vrij  

Vr 23 dec 3-8 Middag vrij, start kerstvakantie 

Nieuw toegevoegd aan jaarkalender: feestelijke opening 16 december, vormsel 25 maart 
 
Wekelijkse activiteiten zoals gymlessen en muzieklessen worden niet langer in dit overzicht 
weergegeven. Ze staan wel in de agenda van ouderportaal.  

  

Aandacht voor: 
 

• Start in nieuwe gebouw: 

Wat een enerverende weken hebben we er op zitten! 
Het vertrek uit de Koalaschool, verhuizen, alles een plekje geven. 
Start in het nieuwe gebouw en hier met z'n allen onze draai weer vinden. 
Dank ook voor alle hulp, want wat is er hard gewerkt! 
En wat is het heerlijk om terug in Altweerterheide te zijn en nu dan toch eindelijk in dit mooie 
nieuwe gebouw te kunnen werken! 
 
Vorige week hebben we met collega's van school en opvang de eerste ervaringen 
uitgewisseld. Uit bovengenoemde zijn wat aandachtspunten naar voren gekomen om ons 
aller verblijf en gebruik prettig te laten verlopen.  
 

Schoenen 

Dat we de schoenen uittrekken bij binnenkomst bevalt goed. Het zorgt voor een huiselijk 

sfeertje èn het scheelt enorm in het schoonhouden van de vloer. De komende periode willen 

we dit dan ook continueren. Deze week komen de schoenenrekjes binnen, om alle 

schoenen droog en overzichtelijk een plekje te kunnen bieden.  

 

Halen/brengen 

Nu jullie het nieuwe gebouw hebben kunnen bekijken en ook de kinderen hebben kunnen 

wennen, willen we vragen om de kinderen zelfstandig naar binnen te laten komen. Dit zorgt 

voor een rustige overgang naar het gezamenlijke leesmoment, waarbij ook de plekken in de 

foyer en hal gebruikt worden.  

We zijn natuurlijk wel blij nu weer meer ouders te kunnen zien, dan mogelijk was tijdens het 

verblijf op Koala en na schooltijd staat de deur ook zeker open om binnen te lopen als er iets 
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is wat je wilt bespreken. Heeft de leerkracht al een bespreking staan op dat moment, dan 

maken we een afspraak. Daarnaast hebben we de woensdag gekozen als dag waarop 

ouders, die dit willen, wel ’s ochtend nog even mee naar binnen kunnen lopen.  

Op dit zelfstandig naar binnen komen, kunnen uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld voor kleuters 

die net 4 geworden zijn, maar ook daar is de ervaring, dat het voor kinderen en ouders 

helpend is om het afscheidsmoment kort te houden.  

Er gaan ’s ochtends 2 bellen: 1e bel om 8.35 =deur open, 2e om 8.40 = start les. 

 

In afwachting van de bel om 12.30 of 15.00 kunnen ouders wachten op de speelplaats. Kom 

bij regen ook zeker droog staan onder de luifel.  

Ouders die met hond komen, mogen deze mee de speelplaats opnemen, maar willen we wel 

vragen wat op de achtergrond (achter wadi) te blijven.  

Heel fijn dat het kerkplein gebruikt wordt door ouders die hun kind(eren) met de auto 

brengen. Hopelijk zijn de restanten van de aanleg van de speelplaats snel weg, zodat er 

weer meer ruimte om te parkeren ontstaat.  

 

Tso 

Een enkele keer vraagt een kind of het thuis kan eten. Dit kan, maar alleen als dit vooraf is 

doorgegeven via ouderportaal - absenties, zoals eerst ook buswijzigingen werden 

doorgegeven. Zo weten we zeker dat ouders ook op de hoogte zijn, als hun kind het 

schoolterrein verlaat.  

Bijzonderheden bij kinderen wat betreft eten/drinken etc. kan je doorgeven aan Tanja of 

Marloes, zij zorgen dat andere overblijfouders op de hoogte zijn. 

 

Telefoon/intercom 

De telefoon is aangesloten en we hebben nu een intercom bij de twee hoofdingangen. Deze 

twee ingangen zullen gebruikt worden als doorgang bij het ophalen van de kinderen van het 

kinderdagverblijf en de bso, zodat de deuren in het midden zoveel mogelijk dicht blijven en 

daarmee de warmte in de foyer.  

De intercoms zijn na schooltijd doorgeschakeld naar de telefoon van kinderdagverblijf of 

bso, vandaar onderstaande tweedeling: 

-Ophalen van de BSO via de deur aan de zijde van groep 3-8 

-Ophalen van het kinderdagverblijf via de deur aan de zijde van het kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal en groep 1-2.  

 

• Update juffrouw Marjon 

Al eerder deelden we dat juffrouw Marjon wegens ziekte thuis is. Daar hebben we nu 

verdrietig nieuws aan toe te voegen. Zef, de man van juffrouw Marjon, blijkt ongeneeslijk 

ziek te zijn. Behandeling is niet meer mogelijk. We leven met Marjon en haar gezin mee in 

deze periode van zijn naderend afscheid. 

 

• Feesten 

Na een geslaagde Sint Maartenviering, waarvoor dank aan het organisatiecomité, werd het 

kindcentrum versierd in Sinterklaassfeer. De voorbereidingen voor een mooi feest op 5 

december zijn in volle gang en ook het kerstcomité is gestart met de voorbereidingen. 

Dank aan de OR en alle ouders. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage en ieders 

betrokkenheid, kunnen we er met alle kinderen samen mooie feesten van maken.. genieten 

voor nu en mooie herinneringen voor later.  
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• Feestelijke opening 16 december 

En we feesten nog even verder, want 16 december staat ‘Oud-op-nieuw’ gepland, de 

feestelijke opening van het nieuwe kindcentrum. Noteer alvast de datum, een uitnodiging en 

intekenoptie volgen snel. 

o Het feest start op 15.00 voor kinderen, ouders en (oud)collega’s van de 

Eduquaatscholen en kinderopvang. 

o (Zoals het er nu naar uitziet is) om 17.30 is het officiële openingsmoment met 

partners van het kindcentrum, waaronder de harmonie; het bouwteam en andere 

genodigden. 

o Vanaf 19.00 willen we oud-leerlingen, dorpsgenoten en andere geïnteresseerden 

uitnodigen.  

o Verschillende starttijden om de inloop een beetje te kunnen spreiden.. je eindtijd 

bepaal je zelf. Om 21.00 sluiten we de deuren. 

 

• Welkom stagiaires 

Al een hele reeks de revue gepasseerd. In deze Joepie de laatste 2: 
 
  Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Ik zal me even voorstellen. 
Mijn naam is Rachel Roemen (18), de nieuwe stagiaire van 
basisschool st. Jozef, ik loop stage in groep 5 & 6. Toevallig heb ik 
hier ook op de basisschool gezeten.  
Momenteel studeer ik in Weert op Gilde Opleidingen als 
onderwijsassistent. Ik zit in leerjaar 3, dus dit jaar ga ik afstuderen op 
mbo-4.  
Heel dit jaar ben ik aanwezig op deze dagen: maandag – dinsdag en 
donderdag. 
Het lijkt mij erg leuk om stage te lopen op de basisschool waar ik op 
heb gezeten. Ik heb super veel zin in om de kinderen te begeleiden en 
nieuwe dingen te leren!  
Ik kijk heel erg uit op dit schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Rachel Roemen 

 
 
Hoi! Ik ben Pippa en ik ben sinds kort gestart met de opleiding 
Pedagogiek in Nijmegen! Deze opleiding leer je hoe je ondersteuning 
kan bieden bij opvoedproblemen. Komend jaar loop ik stage op de 
basisschool, waarbij ik elke maandag aanwezig ben. In mijn vrije tijd hou 
ik van creatief bezig zijn, met vrienden zijn, sporten en koken/bakken! 
 
 

• Welkom nieuwe leerlingen 

Aan het oefenen, of net gestart.. opnieuw een paar leerlingen om welkom te heten. Welkom 

Olivier, broertje van Celine (groep 5) en welkom Jaydi, het broertje van Jovi en Jessy (VO) 

en welkom Bobby, zusje van Pip (groep 3). Heel veel plezier in groep 1-2! 

 

• Koppeling Parnassys en ouderportaal 
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Komende periode gaat achter de schermen ons leerlingadministratiesysteem Parnassys 

gekoppeld worden aan ouderportaal, zodat ook in Parnassys de actuele adresgegevens etc . 

staan. Het kan dat jullie hier een melding van ontvangen via de mail. Mochten er vragen 

ontstaan, dan horen wij dit graag.  

 
 
 


