‘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

Met hetzelfde gemak,
Gooi je rommel in de prullenbak!

Buitenschoolse Opvang ‘t Zunneke
Spring Kinderopvang biedt vanaf 29 augustus 2018
buitenschoolse opvang bij onze school.
BSO ’t Zunneke is gevestigd op het schoolplein van
onze school waar ook de peuteropvang te vinden is. De
BSO heeft een huiselijk karakter en is natuurlijk stoer
ingericht. Kijk op de website: spring-kinderopvang.nl
voor meer informatie of bel met de klantenservice van
Spring Kinderopvang, via 088-2088301.

Plein 1817 afgesloten
Vanaf vrijdagochtend 31 augustus aanstaande is het
voorste gedeelte van plein 1817 richting de Grotestraat
afgesloten. Dit in verband met de festiviteit “The Night
Before Tegelen”. Parkeren is op dat gedeelte van het
plein niet mogelijk. De toegangspoorten naar de
fietsenstalling en daardoor de toegankelijkheid naar het
schoolplein zijn gewoon open.
HOUD DE SCHOOL SCHOON

Mét de trein meer gein op het plein
De trein is nog steeds in revisie. Er lopen contacten met
VSO de Velddijk. Een groep leerlingen en leraren van
deze school zullen zorgen, dat dit project ter hand
genomen wordt. De trein kan over enige tijd weer als
speeltoestel door de kinderen gebruikt worden.
Weer naar school
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is alweer een week
onderweg. Zoals gebruikelijk is ook de nieuwe
schoolkalender en de daarbij behorende schoolgids aan
de kinderen mee gegeven. Achteraf is gebleken dat er
nog enkele onvolkomenheden in staan die aanvulling
behoefden.
De correcties zijn aangebracht
en deze aangepaste schoolgids
komt op de website te staan.
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Even voostellen
Mijn naam is Paulien Timmermans
en ik ben komend schooljaar
werkzaam in groep 6 en groep 7.
Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen; een zoon van 10 en een
dochter van 7 jaar.
In mijn vrije tijd wandel ik graag en
speel ik hoorn bij showorkest
harmonie Fortissimo Venlo. Daarnaast
zit ik ook in de ouderraad van de
basisschool van mijn kinderen. Omdat mijn kinderen bij
de hockeyclub zitten, ben ik ook daar actief in de jeugdactiviteitencommissie.
Na 16 jaar in Blerick op BS De Vijfsprong en daarna BS
Mikado gewerkt te hebben, vond ik het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Ik ben daarom voor een jaar in de
vervangerspool gaan werken; zo leerde ik alle scholen
van Kerobei kennen.
Komend schooljaar ben ik op de maandag en donderdag
structureel op de St Jozef. Ik heb er zin in!
Groet, Paulien Timmermans

Kennismaking
Hallo leerlingen, ouders en verzorgers
van basisschool St. Jozef. Ik ben
Claudia van Schoubroeck en ben
sinds 1 augustus 2018 benoemd als
tweede teamleider naast juf Anja
Smits. Wellicht dat u mij al voor
schooltijd hebt gezien?
Wie ben ik? Ik ben 43 jaar, gelukkig
getrouwd, woonachtig in Belfeld en
heb samen met mijn man twee prachtpubers van 16 en
12 jaar. Naast mijn werkdagen verveel ik mij nooit! Mijn
hobby’s zijn: tuinieren, lezen, ik ben graag aan zee en ik
spreek veel af met vriendinnen.
Mijn ervaring binnen het Tegelse (voorheen bs.
PassePartout) zou ik graag willen inzetten en uitbouwen
op bs. St. Jozef.
In de komende periode wil ik graag de school, de
leerlingen en de leerkrachten verder leren kennen. Dat
doe ik hoofdzakelijk op maandag, dinsdag en donderdag.
Daarnaast zullen er ook lesgevende dagen zijn waarop ik
zichtbaar ben. De betreffende leerkracht zal u daarover
informeren. Ik hoop op een prettige samenwerking met
leerlingen en ouders ten behoeve van de ontwikkeling
van alle leerlingen van St. Jozef.

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.
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.
Belangrijke data:
Woensdag 28-08-2018 Informatie ouderacond gr. 7
20.00 – 21.00 uur
Woensdag 28-08-2018 OR vergadering 19.30 uur
Maandag 03-09-2018 Informatieouderavond gr.4-6
19.30 – 20.30 uur
Woensdag 05-09-2018 Informatie ouderavond gr.3A/3B
20.00 – 21.00 uur
Maandag 10-09-2018 ’t Jozetje nr.2
Bijlage:
 Protocol faceboek basisschool St.-Jozef
 Bijdrage van Hans Sijbers
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