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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang: 25, datum 01-04-2022                       
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: Welkom nieuwe leerlingen, kruiswegvertelling, gezond overblijven, 

proces nieuw KindCentrum Altweerterheide, onderwijs aan Oekraïense 

vluchtelingen, enquête vanuit Scholen Met Succes 

 
Belangrijke data: 
 

• Let op: Eindpresentatie school & harmonie verzet van 8 juli naar 15 juli 

Datum groep Activiteit 

Zo 3 april communicanten presentatieviering 

Ma 4 april 6-7-8 Buitengym 

Do 6 april 3-4-5 Buitengym 

Vr 8 april koortje Oefenen communie 

Vr 8 april schoolorkest Repetitie 

Zo 10 april  Palmpasen 

Ma 11 april 6-7-8 Binnengym  

Di 12 april Gr 1-8 Leesconsulente: boekenkring en boekintroductie 

Do 14 april 3-4-5 Binnengym 

Do 14 april kindcentrum Paasviering 

Vr 15 april schoolorkest Repetitie  

Vr 15 april  15.15 kruiswegvertelling in de kerk 

Ma 18 april 1-8 Vrij ivm 2e paasdag  

Wo 20 april 1-8 Rapportfolio mee naar huis 

Do 21 april 3-4-5 Buitengym 

Vr 22 april  kindcentrum Koningsspelen  

Vr 22 april  schoolorkest Repetitie  

Za 23 april 1-8 Vakantie t/m 8 mei 

 
  
Aandacht voor: 

 

• Welkom Sem en Julie 

Sem, het broertje van Esmee is in maart 4 jaar geworden en ook Julie, het zusje van Kiki is 

al 4. Welkom op school Sem en Julie! 

 

• Kruiswegvertelling  

Op goede vrijdag 15 april om 15.15 zal in de kerk een kruiswegvertelling plaats vinden. 

Ouders en kinderen zijn welkom om hier bij aan te sluiten. 
 

• Gezond overblijven 
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In de MR is gesproken over een gezonde lunch tussen de middag. Wat kinderen eten is aan 

de ouders en als school stimuleren we gezonde keuzes. Veel kinderen hebben een gezonde 

lunch bij zich. Een aantal kinderen neemt ook geregeld koekjes of snoepjes mee. Heel goed 

bedoeld wordt dit dan ook met andere kinderen gedeeld. Hierdoor ontstaan situaties waarin 

kinderen toch ongezonder eten of wel koekjes ontvangen, maar zelf niet mee kunnen delen. 

We hebben met collega’s en kinderen besproken dat kinderen het eten wat ze mee nemen 

zelf opeten, hiermee voorkomen we deze situaties. 

 

Soms hebben kinderen veel boterhammen bij zich en krijgen ze het niet op of ze drinken hun 

fles niet volledig leeg. Behoeftes zijn bij alle kinderen anders. Overblijfouders en 

leerkrachten stimuleren kinderen hun brood te eten en ook te drinken, maar dwingen 

kinderen niet. Zijn er specifieke dingen waar overblijfouders op moeten letten, geef dit dan 

door aan juffrouw Marloes of Tanja Paepcke, zij zijn onze overblijfcoördinatoren en zorgen 

dat deze informatie bij andere overblijfouders ook bekend is.  

 

De MR zal binnenkort over het onderwerp gezond overblijven een keer een poll uitzetten om 

meningen van ouders hierover de inventariseren.  
 

• Proces nieuw KindCentrum Altweerterheide 

Na het plaatsen van het laatste stuk van de staalconstructie is er al weer veel gebeurd op de 
bouw. Ze zijn nu volop bezig met het dak en de vloer. Zoals de planning er nu voor staat zal 
voor Pasen de vloer gestort worden. 
 

• Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen 

We dachten dat afgelopen week de eerste vluchtelingen zouden arriveren op het 
kazerneterrein. Dit bleek nog niet het geval. Voor zover nu bekend, is de accommodatie wel 
bijna gereed. Waar eerst werd aangegeven dat leerlingen op de scholen van aanmelding 
zouden starten, gaat nu waarschijnlijk toch een gecentreerd aanbod geboden worden op de 
bovenverdieping van de Koalaschool. Er is nog niet duidelijk om hoeveel leerlingen dit gaat 
of hoe dit georganiseerd gaat worden. Gemeente en schoolbesturen hebben hierover 
overleg. Voor nu kunnen we nog even niets anders dan afwachten. 
 

• Enquête vanuit Scholen Met Succes 

Dank voor het invullen van de enquêtes! Voor ouders waarbij dit er nog niet van gekomen 
was.. Ze zijn verstuurd via de mail (bij sommige in de spam beland) en staan open tot 

dinsdag 5 april. Hoe meer ingevulde enquêtes hoe liever       
 
 


