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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
Bedenk voor je praat
Wat daarvan komen gaat

Ouderbijdrage
Voor de herfstvakantie hebben we het verzoek om
betaling van de ouderbijdrage aan u gedaan. We zijn
verheugd dat de ‘postbus Ouderbijdrage’
al door menige ouders / kinderen
gevonden is.
Nu reeds onze dank daarvoor.
Voor diegenen die nog niet betaald hebben:
Het kán en mag nog, heel graag zelfs.

Sintermerte Steyl
Donderdag 8 november komt Sintermerte naar Steyl. De
opstelling van de optocht is v.a. 18.30 uur op de hoek
Frankenstraat/Keramiekstraat. De optocht eindigt op de
Patersplak waar rond 19.15 uur de troshoop wordt
ontstoken.

Sintermerte Tegelen
Zaterdag 10 november, 17.30 uur, wordt er een
woorddienst gehouden in de St. Martinuskerk in
Tegelen. Tijdens de dienst wordt het verhaal van St.
Maarten uitgebeeld.
Na afloop trekt de feestelijke stoet vanaf het
Wilhelminaplein naar de parkeerplaats van De Drink
waar de grote troshoop omstreeks 18.40 uur wordt
ontstoken.
Belangrijke data:
Donderdag 01-11-2018
Dinsdag 06-11-2018
Woensdag 07-11-2018
Donderdag 08-11-2018
Woensdag 14-11-2018
Woensdag 14-11-2018
Vrijdag 16-11-2018
Maandag

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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KB Hagerhof gr. 3B
KB Hagerhof gr. 6A
Klankbordgroep 20.00u.
KB Hagerhof gr. 4A
KB Hagerhof gr. 5
MR v.a. 20.00 uur
Studiedag –
Leerlingen VRIJ
’t Jozetje 6

Vrijdag 16-11-2018
Leerlingen vrij !
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Met de les van Nieuwsbegrip over de tsunami in
Indonesië kwamen Elfjes aan bod.
De kinderen van groep 6 kregen de vraag of ze er een
konden bedenken.
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