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

✓ Aandacht voor: dank feesten 

✓ Ontwikkelingen: buiten spelen, lezen 

✓ Ingezonden: Urban Sporttour Winter, Springland 

 
Belangrijke data: 
datum groep activiteit 

Di 10  jan 3-8 Swim2play 

Wo 11 jan 1-8 Luizenpluizen, luizenpluizers: 
alvast een dank je wel  

Ma 16 jan 1-2 Spelletjesmiddag 

Deze week  8 18.30-20.30: ma Voorlichting 
College, Koers, di Philips, wo 
Bravo! Budel, do Kwadrant 

Di 17 jan 3-8 Swim2play 

Di 24 jan 3-8 Swim2play 

Wo 25 jan 1-8 Voorleesontbijt 

 

  
Aandacht voor: 

 

• Terugblik op feestelijke opening 

Wat hebben we genoten! Heerlijk om zo met iedereen  

samen “oud-op-nieuw” te kunnen vieren. Weert de  

Gekste heeft er een mooie reportage van gemaakt.  

Een deel van jullie heeft ‘m vast via social media  

voorbij zien komen. Voor de rest is ‘ie terug te kijken  

via https://youtu.be/ZmUAUexj0eA  

We willen deze nieuwsbrief toch ook even gebruiken  

om iedereen die die dag aanwezig was te bedanken,  

zeker ook iedereen die geholpen heeft om van deze 

dag een onvergetelijk feest te maken! Dank je wel voor  

alle feestelijke kapsels en make-up, het klaarzetten,  

het opruimen, het helpen in de klassen, bij het  

mozaïeken en bij de muziek.  

 

• Feest, feest, feest..  

Ze volgden elkaar wel op de afgelopen periode..  

Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst.. Samen leren en  

samen vieren: verbinding, dankbaarheid en mooie  

herinneringen! In de vorige Joepie kwam het ook  

al even aan bod.. Dank aan de ouderraad, die de  

ouderbijdrage op creatieve wijze inzet om aan  

ieder feest weer een mooie invulling te geven! 

https://youtu.be/ZmUAUexj0eA
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Ontwikkelingen in het onderwijs  
 

• Aanpak buitenspelen. 

Misschien hebben kinderen er thuis iets over verteld, of heb je leerkrachten buiten zien 
lopen met memobordjes.. Graag willen we jullie informeren over een aanpassing in aanpak 
van het buiten spelen. We merkten dat we in die eerste weken terug in Altweerterheide 
buiten veel kinderen aan het corrigeren waren op gedrag. Dat wat we eigenlijk als 
vanzelfsprekend ervaren, bijvoorbeeld het niet in de tuin/zwarte zand lopen; het opruimen 
van speelgoed; het even vragen voordat je de bal buiten de speelplaats gaat pakken, bleken 
nog geen gemeengoed te zijn. Daarop hebben we een overzicht gemaakt met alle 
buitenspeelafspraken en deze een week lang voor het naar buiten gaan in de pauze met de 
klas herhaald. De afspraken zijn ook bekend bij alle leerkrachten, stagiaires en 
overblijfouders en bso-medewerkers, zodat hier één lijn in zit.  
Voor het overgrote deel van de kinderen was dit expliciet aanbieden genoeg en het aantal 
keer dat kinderen herinnerd moesten worden aan de afspraken is enorm afgenomen. Dit 
maakt het buiten surveilleren een stuk prettiger. Sommige kinderen hebben af en toe wat 
opfrissing nodig. Om te voorkomen dat kinderen iedere dag opnieuw een waarschuwing 
krijgen (op maandag bij juf A, dinsdag bij juf B etc) is afgesproken te noteren bij welk kind 
een herhaling van welke afspraak nodig is. De eigen leerkracht herhaalt dit dan met het 
betreffende kind bij aanvang van de pauze de dag erop.  
 

• In het nieuws: lezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig kunnen we over onze school ander nieuws delen: Onze ambities liggen hoger dan 
de landelijke ambities: We streven ernaar dat 100% van de leerlingen die aan het eind van 
de basisschool niveau 1F behaalt en ook afgelopen jaar is dat streven behaald. 
Voor het streefniveau 2F hebben we onze ambitie liggen op 89%. Afgelopen jaar behaalde 
100% van de leerlingen ook dit streefniveau.  
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Ook wij onderschrijven het belang van een goede leesmotivatie! Naast dat we kinderen 
willen laten ervaren hoe leuk lezen is, zien we leesmotivatie als een belangrijke voorwaarde  
voor de ontwikkeling tot goede lezers. Hier is dan ook dagelijks aandacht voor in het Hei-j-
lezen, ons leesprogramma. We werken samen met de leesconsulente van Bibliocenter om 
extra impulsen te kunnen geven en een actueel aanbod te houden. 
Ook de nieuwe boekenkasten en de vele leesplekjes in het nieuwe gebouw en de recente 
aanschaf van ca 90 nieuwe boeken nodigen kinderen uit tot lezen. 
In januari start, met het jaarlijkse voorleesontbijt, ook de leescampagne voor thuis weer.  
We hopen dat dit ook opnieuw een impuls betekent om ook thuis lekker veel te (blijven) 
lezen. 
Middels de tweejaarlijkse leesmonitor verzamelen we input van de leerlingen en 
leerkrachten over ons leesaanbod. Deze zal in het nieuwe jaar weer ingevuld worden. Na 
analyse kunnen we dan met de nieuwe aandachtspunten aan de slag.  
 
Zoals eerder gedeeld in een Joepie.. nieuws! hebben we ons de afgelopen jaren verder 
bekwaamd in het aanbieden van begrijpend lezen middels de Close reading-aanpak. Een 
aanpak waarbij uitgegaan wordt van het meermaals lezen van rijke teksten om zo tot dieper 
tekstbegrip te komen. We kiezen teksten die aansluiten bij het thema van de taallessen en 
de techniek wordt ook bij de zaakvakken toegepast om zo de transfer van het geleerde naar 
andere teksten te bevorderen. 
 

 
 

Ingezonden: 
 

• Urban Sporttour Winter 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Wil jij in de kerstvakantie ook graag sporten en vooral veel plezier maken? Tijdens de 
kerstvakantie wordt door Punt Welzijn weer de jaarlijkse RABO URBAN SPORTTOUR 
WINTER georganiseerd. De sporthal wordt omgetoverd in een groot speelparadijs. Hou je 
van voetbal, hockey, berg beklimmen of doe je liever een race over de stormbaan? Het kan 
allemaal in de kerstvakantie. De spellen worden begeleid door sportstagiaires en 
combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn. 
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Sporthal Boshoven (Vrakkerveld 2, 6002 AZ Weert) 
Donderdag 29 december 10.00-12.30 uur 

  
Sporthal Aan de Bron (Maaslandlaan 3, 6004 GC Weert) 
Donderdag 5 januari 10.00-12.30 uur. 

  

Kosten: Alle basisschoolkinderen mogen gratis deelnemen, inschrijven voor deze 

activiteiten is niet nodig. Wil je later komen of moet je eerder weg? Allemaal geen probleem 

op deze vrije instuif. Denk wel aan je zaal-/gymschoenen, deze zijn namelijk verplicht in de 

zaal. 

  
Toch nog een vraag? Stuur een mail naar j.raemakers@puntwelzijn.nl 
 
 

• Springland 
 

Springland  

In navolging van de eerste editie van begin 2020 gaat Stramproy het nieuwe jaar 
wederom springend tegemoet. In Sporthal De Grenslibel wordt in de week tussen 
kerst en de jaarwisseling het overdekte springkussenfestival Springland 
georganiseerd.  
Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december 2022 transformeert 
Sporthal De Grenslibel in Stramproy tot een springwereld voor jong en oud. 
Onbeperkt springen voor één prijs op springkussens in allerlei kleuren en formaten.  

Over Springland  

Springland is een initiatief van Ambiance Events en Bas Attractieverhuur: twee 
Weerter ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de organisatie en facilitering van 
publieksevenementen. Het festival beleefde twee eerdere edities op een andere 
locatie onder de noemer Bouncing Boulevard en landt nu voor de tweede keer als 
Springland in Stramproy. Terwijl kinderen naar hartenlust springen kunnen 
begeleiders die even willen uitrusten plaatsnemen op het terras met zicht op de 
luchtkussens.  

Praktische informatie  

Het overdekte springkussenfestival is drie dagen te bezoeken van 10:00 tot 17:00 
uur in Sporthal De Grenslibel, aan de Burgemeester Smeijersweg 4 te Stramproy. 
Parkeren is mogelijk in de daarvoor bestemde parkeervakken. Vanwege de te 
verwachten drukte worden bezoekers die dichtbij wonen gevraagd te voet of met de 
fiets te komen.  
De entreeprijs aan de kassa is € 5,00 per persoon. Vroege vogels die via de website 
tickets bestellen doen dat voor € 4,50 per persoon. Ga voor meer informatie en het 
reserveren van tickets naar www.springlandfestival.nl.  
 

mailto:j.raemakers@puntwelzijn.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weertdegekste.nl%2F2020%2F01%2Fkinderen-kunnen-alle-energie-kwijt-in-springland-fotos%2F&data=05%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7Ccdae36be14e14b3782c108dae206c822%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C638070816925070288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=b7mSD6O0oYzu3Kq%2FkuJr0AdvamRJjYCkQuz9rYazHqk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.springlandfestival.nl%2F&data=05%7C01%7Clinda.janssen%40eduquaat.nl%7Ccdae36be14e14b3782c108dae206c822%7C6ac23620524c4c4cba3f710f552f71ca%7C0%7C0%7C638070816925226511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=gsW8m6P0rRodqBgheRQuT83ylX%2FEbA5QRWSt8ar%2FalA%3D&reserved=0

