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 “Joepie!...Nieuws” 
 

Redactie: e.claes@eduquaat.nl   

                                               
Jaargang: 25          nr. 3                    29-09-2021 
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: Wijzigingen in vervoer doorgeven, update proces naar nieuw KCA, 

welkom stagiaires, versoepeling coronamaatregelen, Eduquaat 11 jaar: opname lied. 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: rapportfolio, dramalessen, kinderboekenweek 

✓ Ingezonden: Jeugduniversiteit, uitnodiging Karelke survival, informatie Centrum 

Jeugd&Gezin, Kids Music Weert 

 

Belangrijke data: 
 

datum groep activiteit 

Do 30 sept 3-4-5 Binnengym  

Vr 1 okt 6-7-8 Start instrumenten les 2  

Ma 4 okt 6-7-8 Buitengym  

Ma 4 okt 1-2 Dierendag, groep 1-2 mag knuffel meenemen.  

Wo 6 okt KCA Start kinderboekenweek  

Do 7 okt 3-4-5 Buitengym  

Do 7 okt 1-8 Dramalessen o.b.v. Barbara van theater Rabarber 

Vr 8 okt 6-7-8 Start instrumenten les 3 

Ma 11 okt 3-4-5 Binnengym 

Do 14 okt 6-7-8 Binnengym 

Vr 15 okt 6-7-8 Instrumentenklas 

Okt-nov-dec 1-8 Ik-spinnen worden ingevuld en besproken 

 

  
Aandacht voor 
 

✓ Wijzigingen in vervoer doorgeven 

Volgens mij hebben we (kinderen-ouders-leerkrachten) onze draai gevonden in het vervoer 
van en naar onze tijdelijke locatie en het doorgeven van wijzigingen. Klein puntjes op de i 
nog:  

- Noteer bij het doorgeven via absenties goed de datum van de dag(en) waarop de 

wijziging van toepassing is. We ontdekten dat de notitie voor ons niet langer 

zichtbaar is als de datum voorbij is.  

- Indien mogelijk geef de wijziging tijdig door, dan hoeven leerkrachten niet tijdens het 

werken met de groep op berichtjes op ouderportaal te reageren.  

 
✓ Update proces naar nieuw KindCentrum Altweerterheide 

Wat er in een week veel kan gebeuren! Het hele gebouw ligt plat. De komende vier weken 

gaan gebruikt worden om al het materiaal op te ruimten en de grond te egaliseren. 
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Ook zal de woning van de voorheen aanpandige buren aangeheeld worden. 

Er wordt gestart met de aanbesteding nieuwbouw en we hopen spoedig te kunnen starten 

met de nieuwbouw. 

✓ Welkom stagiaires 

Beste ouders/verzorgers,                   

 
Mijn naam is Jordy Schuerman en ik loop dit jaar stage in groep 3/4. 
Momenteel zit ik op het Summa college in Eindhoven op de opleiding 
onderwijsassistent. Ik zit in het  2de leerjaar van de opleiding. Ik ben er 
het hele schooljaar en loop stage op donderdag en vrijdag. Daarnaast 
ben ik zelf woonachtig in Weert. Ik kijk er zelf enorm naar uit om dit 
schooljaar 2021-2022 stage te lopen op bs St Jozef. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jordy Schuerman 
 

 

 

✓ Verdere versoepeling coronamaatregelen 

Ouders van de kinderen van groep 1-2 zijn weer van harte welkom om samen met de klas 

de verjaardag van hun kind te komen vieren.  

 

“Nieuwe ouders” mogen weer onder schooltijd rondgeleid worden door de school, om zo een 

goede indruk te kunnen krijgen van ons onderwijs en de sfeer op school. Dus mochten jullie 

nog potentiële “nieuwe ouders” kennen, nodig ze uit voor een bezoekje aan KindCentrum 

Altweerterheide. 

 

✓ Eduquaat bestaat 11 jaar: Feest! 

Vorig jaar in coronatijd is het 10-jarig jubileum geruisloos voorbij gegaan, vandaar dat dit jaar 

gevierd wordt dat Eduquaat 11 jaar bestaat. Ook een mooi getal       

Er is een Eduquaatlied gemaakt dat samen met leerkrachten en kinderen ingezongen zal 

worden en daarna het startpunt is om met elke school een creatief “product” te maken. We 

zijn nu op zoek naar 2 zangers van St Jozef om samen met kinderen van de andere 

Eduquaatscholen in de studio het lied op te nemen. Vandaag is in de klassen gevraagd wie 

interesse heeft.. en dat is er volop!  

Kinderen die het lied zouden willen inzingen is gevraagd om komende vrijdag kort een stukje 

te zingen (kinderliedje, stukje uit liedje van de radio of liedje van Kinderen voor Kinderen) 

voor de leerlingenraad en een leerkracht om zo tot een keuze te kunnen komen.  

 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

✓ Rapportfolio 

Zoals jullie weten zijn we twee jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van het 
rapportfolio waarbij het originele rapport geleidelijk vervangen wordt door een klapper waarin 
we de ontwikkeling van het kind zichtbaar maken voor het kind zelf, voor ouders en voor de 
leerkracht. Een document waarbij we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind en van 
waaruit we in gesprek gaan over ontwikkeling en groei. We kijken naar successen en 
aandachtspunten en stellen samen doelen op voor de komende periode.  
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Ook de ontwikkeling van het rapportfolio is een leerproces waarbij gereflecteerd wordt en 
geschaafd en bijgesteld waar nodig.  Zo zijn er voor de vakantie zijn er formulieren 
ontwikkeld om ook aandacht te besteden aan de creatieve ontwikkeling en het leren op het 
gebied van wereldoriëntatie in beeld te brengen. Verder is er aandacht besteed aan de 
indeling en structuur en daarmee de leesbaarheid van het geheel. Ook de kinderen van 
groep 1-2 krijgen vanaf dit schooljaar een rapportfolioklapper. Uiteraard passend bij de 
ontwikkelingsfase van deze leeftijd.  
 
Omdat de gehele schoolloopbaan niet in één klapper gaat passen en de inhoud wel 
waardevol is om te bewaren ontvangen de kinderen per twee schooljaren steeds een nieuwe 
rapportfolioklapper.  Om nu deze overstap te maken nemen de kinderen van groep 5-8 
komende week hun oude klapper mee naar huis. Op school gaan zij met een nieuwe klapper 
aan de slag.  
 
Voor de herfstvakantie nemen alle kinderen dan hun vernieuwde rapportfolioklapper voor het 
eerst mee naar huis om tussentijds te laten zien.  
 

✓ Dramalessen en naschoolse theaterlessen en decor/kostuumlessen 

Donderdag 7 oktober gaan de dramalessen in samenwerking met Barbara van Theater 
Rabarber weer van start. Het gaat hierbij om coteaching waarbij leerkrachten samen met 
Barbara les geven om zo bekwamer te worden in het geven van dramalessen. Dit vinden wij 
belangrijk want drama leert kinderen gevoelens en ervaringen te begrijpen, te uiten en te 
delen. De lessen worden gegeven in de thuisgroepen 1-2, 3-4 , 5-6 en 7-8 en zijn ook 
gericht op het verkrijgen/behouden van positief gevormde groepen. 
 
In november hopen we dan nu eindelijk te kunnen gaan starten met de naschoolse 
theaterlessen van Willem van de Theaterkist en de decor- en kostuumlessen van Patricia 
van Atelier Doedels. Nadere informatie volgt binnenkort. 
 

 
✓ Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober starten we gezamenlijk met de jaarlijkse kinderboekenweek. Een week 
met volop aandacht voor boeken en het belang en de lol van lezen. Het thema van dit jaar is 
‘Worden wat je wil’. Onze leesconsulente van Bibliocenter verzorgt in elke groep een 
activiteit en donderdag 14 oktober gaan we genieten van theater van Willem van de 
theaterkist. 
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