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 “Joepie!...Nieuws” 
 

                                               
Jaargang:25,  nummer 4                       13-10-2021 
  
In deze nieuwsbrief: 

✓ Aandacht voor: welkom stagiaire Merlijn, leerlingenraad 

✓ Ontwikkelingen in het onderwijs: Naschoolse theater en kostuum/decorllessen, GMR, 

Kwink ouderbrief in bijlage, Kick-off ICT-scholing, oriëntatie op nieuw 

leerlingvolgsysteem. 

✓ Ingezonden:  

o Sponsor Speelgoedactie 2021. 

o Club extra voor kinderen die het lastig vinden om aan te sluiten bij reguliere 

sport- of cultuurlessen. 

o One-in-motion: sportaanbod voor volwassenen op Kazerneterrein. 

o Uitnodiging survivaltocht buurtvereniging Karelke. 

 
Belangrijke data: 
 
Do 14 okt 6-7-8 Binnengym 

Do 14 okt 1-8 Willem van de Theaterkist: kinderboekenweek 

Vr 15 okt 6-7-8 Instrumentenklas 

Ma 18 okt 6-7-8 Buitengym  

Ma 18 okt KCA Start inlevermogelijkheid speelgoed voor sponsorwinkel 

Di 19 okt KCA Raad van Toezicht bezoekt school 

Wo 20 okt 1-8 Rapportfolio mee naar huis 

Do 21 okt 3-4-5 Buitengym  

Do 21 okt 6-7-8 Naschoolse typeles gaat van start, aansluiten is nog mogelijk 

Vr 22 okt  6-7-8 Instrumentenklas 

Za 23 t/m zo 
31 okt 

1-8 Herfstvakantie  

Ma 1 nov 6-7-8 Buitengym  

Ma 1 nov 1-2 Spelletjesmiddag groep 1-2 

Wo 3 nov 1-8 Luizenpluizen 

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

 
Toegevoegd aan de kalender op ouderportaal: Bezoek Huis van Nicolaas: groep 1-2 op 24 
november, groep 3-4 op 3- november 

  
Aandacht voor: 

 
✓ Welkom stagiaire Merlijn 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Merlijn van der Zanden en ik ben 19 jaar oud. Dit jaar ben ik 
gestart met de Pabo aan Hogeschool de Kempel. Hiervoor heb ik de 
opleiding tot onderwijsassistente afgerond. Hier ben ik erachter gekomen 
dat ik het werken met kinderen erg leuk vind. Daarom nu de keuze om 
verder te studeren om juf te worden.  
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Ik zal dit gehele schooljaar stage lopen in groep 5-6 onder begeleiding van juf Marjon. Mijn 
vaste stagedag is de dinsdag.  
 
Als jullie mij op school tegenkomen, maak gerust een praatje.  
 

✓ Nieuwe leerlingenraad 

Vandaag is in de klas gevraagd welke leerling de groep wil vertegenwoordigen in de 
leerlingenraad (groep 3 t/m 8). Kinderen kunnen zich kandidaat stellen door een briefje met 
hun naam in de ideeënbus in de hal te stoppen. Volgende week vrijdag krijgen zij de 
gelegenheid om aan de klas te vertellen waarom zij een geschikte kandidaat zijn. Daarna zal 
door middel van stemmen gekeken worden wie de nieuwe klassenvertegenwoordiger zal 
worden. 
 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs van bs. St. Jozef: 

 

✓ Nieuw GMR-lid gevonden: Janske  

Goed nieuws: Janske van Santvoort, moeder van Leonoor, Jules en Arthur zal namens bs St 
Jozef de ouders vertegenwoordigen in de GMR.  
 

✓ Save the date: naschoolse theaterlessen en decor/kostuumlessen 

Na de herfstvakantie ontvangen jullie de uitnodigingen van Willem van de Theaterkist en 
Patricia van Atelier Doedels voor de (langverwachte) naschoolse theater- en 
decor/kostuumlessen op de dinsdagmiddag.. 
De theaterlessen starten eind november, na de kerstvakantie worden deze afgewisseld met 
de decor/kostuumlessen.  
 

✓ Kwink: methode voor sociaal-emotioneel leren 

In een vorige nieuwsbrief berichtten we al over onze nieuwe methode voor sociaal-
emotioneel leren. Ook deze methode vindt de samenwerking tussen school, ouders en 
kinderen belangrijk. Daarom werken zij onder andere met ouderbrieven om jullie te 
informeren over de inhoud van de lessen. Zie bijlage 
 

✓ Kick-off ICT-scholing voor Eduquaat 

Vorige week namen collega’s deel aan de kick-off van Schoolsupport. De organisatie die de 
de ICT-vaardigheden van medewerkers van Eduquaat up-to-date houdt. Middels e-learnings 
en een teamtraining gaan we ons komend jaar weer verder scholen op ICT-gebied. Zodat 
we de mogelijkheden van Office365, Google-omgeving en Miloo goed kunnen gebruiken in 
ons onderwijs. 
 

✓ Oriëntatie op nieuw leerlingvolgsysteem 

Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en ons aanbod hier goed op te 
kunnen afstemmen èn  met kinderen en ouders in gesprek te blijven over deze ontwikkeling 
zijn we ons aan het oriënteren op een nieuw leerlingvolgsysteem. Cito komt met 
vernieuwingen, maar ook IEP heeft een aantal tools die ons interessante informatie zouden 
kunnen geven. Als we verder zijn in het proces, worden jullie hierover opnieuw 
geïnformeerd.  


