‘t Jozetje

Basisschool Sint Jozef
Samen in ontwikkeling!
Grotestraat 142
5931 CZ Tegelen
Tel: 077-3260855

Gedragsregels
Iedere 2 weken staat in elke groep dezelfde gedragsregel
centraal. We noemen deze gedragsregel ook wel de
Gouden Regel.
De Gouden Regel die we deze week op school hanteren
is

Kun je het even niet alleen,
Dan zijn we om je heen.

Plein 1817 afgesloten
Ieder jaar wordt er op Plein 1817 (het parkeerterrein
naast school) een feest gevierd. Normaal vindt dit tijdens
de zomervakantie plaats. Dit jaar zal dit feest van vrijdag
21 september 2018 tot 24 september 2018 plaatsvinden.
Vanaf vrijdag 21 september is het plein helemaal
afgesloten. De toegang tot de fietsenstalling en
toegangspoort zal alleen mogelijk zijn via de eerste
poorten. Voor de andere poort van de fietsenstalling
wordt o.a. een podium geplaatst.
Voor de veilige toegang voor kinderen, ouders en
medewerkers worden er hoge dranghekken geplaatst die
als een sluis naar de eerste poort en toegangspoort van
de speelplaats leiden.
Omdat er op vrijdag opbouwwerkzaamheden
plaatsvinden en op maandag 24 september een en ander
weer afgebroken dient te worden blijft deze sluis dus ook
op maandag aanwezig.
Dringend wordt verzocht niet met kinderen te gaan
kijken naar het opbouwen en afbreken.
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Kennismaken
Deze week ben ik met veel enthousiasme gestart als
directeur van BS St. Jozef. In de afgelopen weken heb ik
kennis gemaakt met de leerkrachten en heeft Hans Sijbers
zijn kennis overgedragen. Natuurlijk te veel om meteen
te onthouden maar hij heeft mij ook de weg gewezen
naar de plaats waar ik zaken kan vinden en de
mogelijkheid om hem nog te bellen.
Mijn rol zal tijdelijk zijn. Samen met de twee
teamleiders, Anja Smits en Claudia van Schoubroeck
vorm ik de directie van de school. We zijn nog zoekende
hoe we de taken zullen verdelen en vorm gaan geven aan
deze directie. Met vertrouwen ben ik gestart en heb ook
met enkele van u al kennis mogen maken.
Ik geniet van ontwikkeling van kinderen en leerkrachten.
Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders op weg
om de ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken.
Vertrouwen vind ik een basiswaarde. Naast mijn werk
fiets en tennis ik graag, maar dagelijks fietsen vanuit
Best vind ik toch wel ver.
In ieder geval ben ik twee dagen per week op school
aanwezig en daarnaast bereikbaar via mail of telefoon.
Als directie zorgen we ervoor dat de leerkrachten zich
kunnen richten op het proces in de klas met de kinderen
en houden we overzicht over de ontwikkeling van de
school.
Ik vertrouw op een fijne
samenwerking
Met vriendelijke groeten,
Marianne Brugge
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Ouderraad
Ook voor de Ouderraad is het schooljaar weer
begonnen... de eerste vergadering is geweest.
Wij zijn er weer klaar voor!
De Ouderraad ondersteunt, begeleidt en organiseert
allerlei activiteiten op school. Denk aan Sinterklaas,
Kerstviering, Carnaval, Avond 4 daagse, schoolreisje en
nog veel meer....
Vindt u het ook belangrijk dat er leuke activiteiten op
school plaatsvinden?
Kunt u onder schooltijd regelmatig tijd vrijmaken en
lijkt het u leuk om mee te helpen? U bent van harte
welkom!
U kunt contact opnemen via mailadres:
veronbroekman@gmail.com

Krentenbaard
Op dit moment heerst er krentenbaard in een van de
onderbouw groepen van onze school
Om u te informeren over dit ziektebeeld sturen wij bij dit
Jozetje een bijlage mee over deze aandoening.
Zijn er toch nog vragen dan kunt u nog terecht bij
GGD-afdeling infectieziekten of bij uw huisarts.

Overblijven
We zijn vandaag aan de 4e schoolweek begonnen. De
routine zit er alweer in. Toch nog even ter verduidelijking
enkele spelregels voor het overblijven:
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u uw kind
laten overblijven. Voor het overblijven kunt u een
strippenkaart van 8, 12 of 24 strippen kopen.
Geld voor nieuwe strippenkaarten kunt u in de
brievenbus ín de hal bij de hoofdingang deponeren. De
envelop dient gesloten te zijn en duidelijk voorzien van
de naam en de groep van uw kind.
Om over te blijven wordt verzocht de kinderen van de
onderbouw, groepen 1 t/m 4, in te schrijven in de
schriftjes die op de tafeltjes in de gang liggen.
Voor de kinderen in de bovenbouw liggen er lijsten in de
klas om in te schrijven.
Noteert u de voor- en achternaam van uw kind op de
intekenlijst van het overblijven in de eigen klas (en niet
bij broertjes en/of zusjes op de lijst)
Het is belangrijk om de kinderen in te schrijven, omdat
aan de hand van het aantal kinderen dat overblijft, de
hoeveelheid overblijf ouders wordt opgeroepen.
We vinden het nl niet verantwoord als er te weinig
ouders zijn om toezicht te houden.

Padxpress
De scholen zijn weer begonnen en
de eerste periode van de
naschoolse beweegactiviteiten
staat alweer voor de deur.
De naschoolse beweegactiviteiten
van poeriode 1 vinden plaats van
week 38 t/m 41. Het inschrijven
voor de naschoolse activiteiten is
nu nog overzichtelijker en gemakkelijker geworden.
Kijk snel op www.padxpress.nl want inschrijven kan
t/m woensdag 12 september!
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Re-share kledingactie
Bij de ingang aan de Engerstraat, bij onze
fietsenstalling staat een kledingcontainer
van Re-share. Doordat deze container er
nu permanent staat kunt u dus elke
schooldag uw textiel, kleding en oude
schoenen in de daarvoor bestemde
container doen.
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Boek “Eeuweling, vertel eens!”

Boek met foto-dvd nog steeds beschikbaar!
Tijdens de viering in 2016 van het 100 jarig bestaan van
ons prachtige schoolgebouw, is een uniek boek over
onze onderwijsgeschiedenis in die periode van 1916 tot
2016 gerealiseerd.
De titel van het boek is: “Eeuweling vertel eens!”. Bij
het boek zit ook een dvd met een fotoverzameling van
die 100 jaar.

Enkele tientallen boeken hebben wij nog op
voorraad. Voor een speciale prijs á € 13,50
kunt u hiervan eigenaar worden. Voor u zelf of
iemand er aangenaam mee verrassen!

De opbrengst komt ten goede aan het realiseren
van meer speelmogelijkheden op onze speelplaats.
Bij onze schooladministratie, juffrouw Joan, of onze
schoolleiding, juffrouw Anja of meneer Hans, kunt u in
het bezit komen van dit bijzondere boek.

Belangrijke data:
Dinsdag 11-09-2018

Ouderavond groepen 1 / 2
20.00 - 21.00 uur
Donderdag 13-09-2018 Informatieouderavond gr. 4
19.30 - 20.30 uur
Maandag 17-09-2018 Informatieouderavond gr. 8
19.30 - 20.30 uur
Dinsdag 18-09-2018 Groep 6A en 6B gaan naar de
Verkeerstuin in Maasbree
( staat niet op de jaarkalender)
Woensdag 19-09-2018 Klankbordgroep 20.00 uur
Maandag 24-09-2018 ’t Jozetje nr. 3

Bijlage
 digitale flyer bibliotheek
 RIVM informatie krentenbaard
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