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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang 25, nummer 7                            8 december 2021                 
  
In deze nieuwsbrief: 
• Aandacht voor: nieuwe leerlingen, instrumentenklas, omkleden buitengym, afspraken 

bus, proces nieuw KCA, 

• Ontwikkelingen in het onderwijs: op zoek naar nieuw leerlingvolgsysteem, 

leerlingenraad 

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

Do 9 dec 3-4 en 
5-6 

Buitengym. Let op dit wijkt af van originele planning. Ook 
busvervoer is hierdoor anders! 

Vr 10 dec 6 en 7-8 Instrumentenklas 

Ma 13 dec 7-8 Buitengym 

Wo 15 dec kca Sponsorloop 

Do 16 dec 3-4 en 
5-6 

Buitengym 

Vr 17 dec 6 en 7-8 Instrumentenklas 

Ma 20 dec 7-8 Binnengym  

Wo 22 dec 5-6 en 
7-8 

Surprises  

Do 23 dec 1-8 Kerstviering 

Do 23 dec 3-4 en 
5-6 

Buitengym. Let op dit wijkt af van originele planning. Ook 
busvervoer is hierdoor anders! 

Vr 24 dec 6 en 7-8 Instrumentenklas 

Vr 24 dec 3-8 ’s middags vrij, start kerstvakantie 

 
 

  
Aandacht voor: 

 

• Welkom nieuwe leerlingen 

In groep 1-2 oefenen José (het zusje van Maryjane) en Luc, beide worden 4 jaar in 

december. Van harte welkom op onze school! 

 

• Instrumentenklas 

Vrijdag start de instrumentenklas weer. Dit mag ook volgens het protocol en zo kunnen de 

kinderen het oefenen met hun instrument voortzetten en zijn de inspanningen van de 

afgelopen weken niet tevergeefs geweest. In het harmonielokaal kunnen kinderen op ruime 

afstand van elkaar zitten. Groep 6 zit minimaal 1,5 m van groep 7-8 af. Na de kerstvakantie 

zal er een schoolorkest gestart worden met de kinderen die interesse hebben om met het 

spelen van hun instrument verder te gaan. Jullie ontvangen hierover binnenkort meer 

informatie. 
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• Omkleden voor de buitengym 

Kinderen van groep 3 t/m 8 die buitengym op het programma hebben staan, krijgen voor en 

na de gymles tijd om zich om te kleden. Dit wordt in de klas ook benoemd.  

 

• Afspraken bus 

Bij het evalueren van de afgelopen periode, gaven meerdere leerkrachten aan dat een 

aantal kinderen het lastig vindt om zich aan de afspraken te houden. Gisteren is nog een 

keer herhaald wat we qua gedrag verwachten. 

o Heenweg: Kinderen wachten op het kerkplein achter de krijtstreep, tot de leerkracht 

aangeeft dat er in gestapt kan worden.  

o Terugweg: Kinderen wachten op de aangewezen plek bij de speelplaats tot de groep 

compleet is.  

o Twee kinderen lopen voorop, de rest blijft daar achter. De leerkracht loopt achteraan. 

o Kinderen wachten links van de slagboom, tot de groep weer compleet is en stappen 

daarna rustig in de bus. 

o In de bus laten ze de stoelen staan, zoals ze staan 

o Iedereen draagt een gordel en blijft zitten tot de bus stil staat op de eindbestemming.  

De kinderen waren gisteren al goed op de hoogte van de zitplekken per groep. Fijn dat jullie 

dit thuis al besproken hadden. We delen bovenstaande met jullie, zodat we ook hierin 

samen kunnen zorgen dat we het vervoer veilig en fijn kunnen laten verlopen.  

 

• Proces nieuw KindCentrum Altweerterheide 

 

o Tot afgelopen vrijdag konden bedrijven zich inschrijven. Deze informatie wordt nu 

verwerkt en volgende week verwacht ik meer informatie te hebben over de bedrijven 

die samen het bouwteam gaan vormen.  

o Afgelopen week is overleg geweest met de gemeente (onderwijs en openbare 

ruimte) , vertegenwoordiging van de dorpsraad en van Groeiend en Bloeiend 

Altweerterheide over de gebiedsgerichte aanpak van de kern van Altweerterheide. 

Zoals in een eerder bericht gedeeld is er vanuit de gemeente budget toegekend en 

kunnen de plannen nu verder inhoudelijk uitgewerkt worden. We blijven in overleg 

om de buitenruimte van het KindCentrum goed aan te kunnen laten sluiten bij de 

openbare ruimte en daarbij te streven naar een geheel. 

 

• MR 

Gisteren heeft de MR vergaderd. Eduquaat gaat met kalenderjaarbegrotingen werken i.p.v. 

met schooljaarbegrotingen, vooruitlopend op een landelijke aanpassing en vereenvoudiging 

van bekostiging vanaf januari 2023. De begroting voor 2022 is besproken. Verder is samen 

verkend wat te doen als in de toekomst invulling van (langdurige) vervangingen een 

probleem wordt, nu het lerarentekort steeds zichtbaarder wordt.  

De MR heeft in hun actieplan o.a. profilering van het KindCentrum staan. Zij kijken met 

andere MR-en welke mogelijkheden er zijn om een school goed op de kaart te zetten. De 

start in een nieuw gebouw biedt kansen op PR gebied, zodat meer bekend wordt wat we als 

kindcentrum en school te bieden hebben. Ouders met interesse, kennis en expertise op dit 

gebied zullen uitgenodigd worden mee te denken. 
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Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

• Vergelijking van de leerlingvolgsystemen: CITO Leerling in Beeld en IEP   
 

We zijn op zoek naar een nieuw leerlingvolgsysteem waarmee we de ontwikkeling van 
kinderen kunnen volgen. Een systeem dat beter past bij de wijze waarop we deze 
ontwikkeling zichtbaar willen maken voor kinderen, ouders en leerkrachten. Zodat we, in 
samenwerking, op deze ontwikkeling kunnen anticiperen en hem kunnen optimaliseren.  
Bij de ontwikkeling kijken we naar de ontwikkeling van het totale kind (hoofd, hart en 
handen) en het oude systeem richt zich voornamelijk op de cognitieve ontwikkeling (hoofd) 
We hebben aandacht voor betrokkenheid en welbevinden als voorwaarden en graadmeters 
van ontwikkeling en willen ook dit meenemen in het leerlingvolgsysteem.  
Afgelopen maandag hebben we het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito: Leerling in beeld 
vergeleken met IEP (Inzicht in eigen profiel). Met name bij deze laatste zien we veel 
elementen die passen bij onze manier van werken met de kindgesprekken, KOL-gesprekken 
en rapportfolio-ontwikkeling. We gaan ons verder verdiepen in IEP en op zoek naar 
gebruikerservaringen van andere scholen. Zodra we een definitieve keuze maken en de 
overstap in gang gaan zetten, ontvangen jullie meer informatie. 
Voor een impressie alvast onderstaande afbeelding: 
 

 

 
 
 
 

• Leerlingenraad 

Voor de quarantaineperiode is de leerlingenraad bij elkaar geweest en hebben zij gesproken 

over: 

o Het buitenspelen op Koala: Bij de verkiezingen was dit met stip het onderwerp van 

gesprek. Kunnen we zorgen dat er meer variatie in spel mogelijk is tijdens de periode 

dat we op Koala zitten. De leerlingenraad heeft een aantal opties uitgekozen. Zij 

zullen deze in de klassen bespreken en met de kinderen een voorstel maken wat aan 

te schaffen vanuit het beschikbare budget. 

o Rapportfolio: Wat vinden zij van het verder door ontwikkelde rapportfolio. Welke tips 

en tops hebben zij voor ons? Vooral veel positieve geluiden: handig, meer overzicht, 
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fijn dat ook crea en wo er nu bij zitten en een plekje voor de werkjes waar je trots op 

bent. Er zit niet meer teveel in. Ze hadden ook nog een paar kleine tips om de 

klapper nog overzichtelijker en makkelijker in gebruik te maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


