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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

Zegt een ander iets
Dan zeg ik even niets

Beeldmateriaal
Vorige week hebben de kinderen een
toestemmingsformulier meegekregen voor de ouders
i.v.m. het gebruik van beeldmateriaal op school.

Oproep
Dringend luizenmoeders gezocht !!
Wat doet een luizen-pluismoeder?
Na iedere vakantie worden de kinderen
gecontroleerd op neten en luizen. Dit wordt
door moeders uit de eigen klas gedaan.
De controle wordt bij voorkeur direct op
maandagmorgen na iedere vakantie gedaan. Als dit
echter niet uitkomt mag het ook op de dinsdag- of
woensdagmorgen.
Moeders die willen helpen bij de luizencontrole kunnen
dat kenbaar maken bij de leerkracht van hun kind.
De coördinerende luizenmoeder, Hellen Timmermans,
gaat aan het eind van dit schooljaar stoppen met deze
taak. Haar zoon zit in groep 8 en is dus een
schoolverlater. Daarom zijn we ook dringend op zoek
naar iemand, die de taak van Hellen kan overnemen. Als
er zich een nieuwe coördinator aanmeldt kan zij/hij nog
door Hellen ingewerkt worden.
Wie heeft belangstelling???

Met de onderstaande link kunt u
op de site van Kennisnet nog
meer informatie krijgen.
https://www.kennisnet.nl/artikel/fotos-van-leerlingengebruiken-zo-mag-het-wel/

Ouderbijdrage vooraankondiging
Binnenkort zullen wij u vragen om de ouderbijdrage te
voldoen. De kinderen krijgen, net als vorig schooljaar,
een envelop mee naar huis zodat u de ouderbijdrage
contant kunt betalen.
Bij de hoofdingang van de school is een kluisje
“OUDERBIJDRAGE’ waarin u de enveloppen kunt
deponeren.

- ´Nieuwsbrief ouders www.sintjozef.kerobei.nl

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

- jaargang 17 – nr. 3 -1-

-24-09-2018

Belangrijke data:
Woensdag 26-09-2018 Ouderavond groepen 5 en 6
19.30 – 20-30 uur
Woensdag 26-09-2018 MR vergadering 20.00 uur
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de
Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag 3
oktober tot en met zondag 14 oktober 2018.
De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua
Douglas. Het boekje “De eilandenruzie” gaat over een
fantastisch nieuw avontuur met Rosa en Fico, de
kinderen van de knotsgekke president Pablo Fernando
van Costa Banana. Dit boek is gratis te verkrijgen in de
boekwinkel bij besteding van € 10,- aan kinderboeken.

Donderdag 27-09-2018 Groep 5 Verkeerstuin Maasbree
Woensdag 03 t/m 14-10-2018 Kinderboekenweek
Woensdag 03-10-2018 Kinderboekenmorgen/
Voorleeswedstrijd
Donderdag 04-10-2018 Werelddierendag
Maandag 08-10-2018 ’t Jozetje 4

In alle groepen gaan we tijdens de kinderboekenweek
aan de slag met boeken binnen het thema “Kom
erbij” We maken een gezamenlijke start op woensdag
3 oktober met leuke activiteiten in de groepen.
Deze morgen wordt afgesloten met de finale van de
Sint Jozef voorleeswedstrijd.
Wie wordt dit jaar onze voorleeskampioen?????

Wij wensen iedereen veel leesplezier!

.
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