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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang 25, 9 mei 2022                       
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: Koalaschool plek voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen en Vrije 

School; Proces tot nieuw KindCentrum Altweerterheide, Eduquaatlied=> opnames di 

17 mei; Pasen en Koningsspelen. 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: studiemiddag 13 april, projecten 

 
Belangrijke data: 
 
Datum groep Activiteit 

t/m zo 8 mei KCA Meivakantie  

Ma 9 mei 6-7-8 Binnengym  

Wo 11 mei 1-8 Luizenpluizen, luizenpluizers alvast bedankt       

Do 12 mei 3-4-5 Binnengym 

Do 12 mei Schoolorkest  Repetitie  

Vr 13 mei 7-8 Weerter Scholen Toernooi 

Ma 16 mei 6-7-8 Buitengym  

Di 17 mei 1-8 Opname Eduquaatoptreden (zie hieronder voor meer info) 

Do 19 mei 3-4-5 Buitengym  

Vr 20 mei koortje Oefenen communieliedjes 

Vr 20 mei KCA Bezoek lid van Raad van Toezicht  

Vr 20 mei Schoolorkest Repetitie  

 

  
Aandacht voor: 

 

• Koalaschool plek voor onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen en start Vrije 

School 

Op de bovenverdieping van de Koalaschool zullen 2 lokalen ingericht worden om de 

Oekraïense vluchtelingen die op het Kazerneterrein opgevangen worden onderwijs te 

kunnen bieden. Dit zal vanuit TaleNT2 (school voor NT2-onderwijs) gecoördineerd worden. 

Het streven is om maandag 16 mei de leerlingen (voor zover nu bekend 12) te laten starten.  

 

Eerder was in de krant te lezen dat de gemeente Weert de nieuw te starten Vrije School 

huisvesting zal bieden. Er ligt een voorstel bij de raad om voor de komende 5 jaar de 

Koalaschool te gaan huren. Na de zomervakantie zullen zij dan op de bovenverdieping 

starten met een kleuterklas.  

 

• Proces tot nieuw KindCentrum Altweerterheide 

Dinsdag 26 april heeft in Den Haag de hoorzitting bij de Raad van State plaatsgevonden. 

Hierbij was de vraag: Moet de bouw stil gelegd worden in afwachting van de inhoudelijke 

behandeling van het bezwaar? We verwachten binnenkort een uitspraak. Het kan zijn dat de 

rechter dan ook inhoudelijk al een uitspraak doet. We houden jullie op de hoogte.  
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• Eduquaatlied => opnames dinsdag 17 mei 

Het jubileumjaar van Eduquaat was aanleiding tot het maken van een eigen lied: Het 

Eduquaatlied. De plannen rondom dit lied zijn, mede door coronamaatregelen eerder dit 

schooljaar, al een aantal keer aangepast. Een tijdje terug is er op alle scholen gefilmd en 8 

juni zal dan eindelijk het lied met videoclip gepresenteerd gaan worden aan alle collega’s. 

Na deze Eduquaatmiddag delen we de link, zodat ook alle kinderen en ouders het resultaat 

kunnen bekijken. 

 

Alle scholen kregen daarnaast de opdracht om geïnspireerd op het lied een optreden te 

verzorgen. Ook deze optredens zullen opgenomen worden om tijdens de Eduquaatmiddag 

te worden gedeeld. Voor onze school is dit op dinsdagmiddag 17 mei. 

In de theaterzaal op het Kazerneterrein zetten we dan een schooloptreden neer met alle 

kinderen samen. De titel van het lied is immers: Niet alleen, maar samen.. we gaan het 

doen! 

Het schoolorkest speelt het lied, aangevuld met dans van een aantal leerlingen uit groep 3-

4, ritmische begeleiding door de kinderen van groep 1-2 en zang van alle andere kinderen. 

We maken er een spectaculair geheel van! 

We willen jullie vragen om kinderen die dag in het zwart en/of spijkerstof te kleden. Wij 

zorgen voor gouden linten en banden om er een feestelijk geheel van te maken. 

Welke ouders hebben zin en tijd om dinsdag tussen de middag te helpen om er met glitters 

en feestkapsels echt een feestje van te maken? Zie inschrijfoptie ouderportaal. 

 

• Pasen en Koningsspelen 

We hebben feestelijke dagen achter de rug met lekkere ontbijtjes, het zoeken van eieren op 

de stormbaan en volop spellen spelen op het sportveld voor de school. Dank aan de 

ouderraad en onze stagiaires voor het organiseren van deze dagen. Heel fijn om weer 

samen te kunnen vieren! 

Volgend schooljaar in ons nieuwe gebouw wordt het ook weer makkelijker om samen met 

ouders te feesten, een fijn vooruitzicht! 

 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

• Studiemiddag 13 april 

Afgelopen studiemiddag hebben Maria en Veronique als coördinatoren van de actielijn 

Vakinhoudelijk ons meegenomen in de LIST-aanpak. Een methodiek om het voortgezet 

technisch lezen vorm te geven. Deze aanpak vertoont veel raakvlakken met ons huidige 

aanbod van lezen waarbij we 4 dagen van de week starten met een schoolbreed 

leesaanbod. We zien kansen om dit aanbod verder te versterken en literatuureducatie en 

activiteiten gericht op leesmotivatie hierin te integreren. Komende periode en ook komend 

schooljaar gaan we hiermee aan de slag.  

Daarnaast zijn we deze middag aan de slag gegaan met ICT-scholing. Zowel op individueel 

niveau als op teamniveau staan er dit schooljaar en ook komend schooljaar een aantal 

dagdelen gepland om onszelf hier verder in te bekwamen. Het bedrijf Schoolupdate 

ondersteunt ons hierbij. 
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• Projecten 

Afgelopen periode zijn groepen met verschillende projecten bezig geweest. In het fotoalbum 
van ouderportaal en op de Facebookpagina van ons kindcentrum zijn foto’s gedeeld.  

o De creamiddagen stonden in het teken van de bouw. Vakdocenten van RICK leerden 

de kinderen van groep 1 t/m 4 over het ontwerpen en vormgeven van gebouwen. 

o Groep 5-6 testte een project Burgerschap, een lessenserie ontworpen door 

samenwerkende maatschappelijke organisaties uit Limburg. Na gesprekken met een 

breed scala aan mensen, waaronder mensen met een lichamelijke beperking, 

mensen met een andere culturele achtergrond en hulpdiensten werd de verkregen 

informatie gebruikt om een toegankelijke stad, waarin het voor iedereen fijn wonen is, 

te ontwerpen.  

o Groep 7-8 nam vanuit het SparkTechLab deel aan een project met Keyport. Na een 

gastles van en kijkje bij scheepsbouwbedrijven gingen de kinderen aan de slag met 

het maken van een ponton voor het fictieve festival Maasgouw. Een leerzaam project 

waarbij volop werd samengewerkt een prachtige creaties! Mooi dat we konden 

deelnemen aan deze pilot waarbij de feedback van de kinderen zal worden gebruikt 

om het project verder te finetunen.  

https://www.keyport.nl/opleiden-en-personeel/jong-talent/  

 

https://www.keyport.nl/opleiden-en-personeel/jong-talent/

