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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
Binnen is het wandelgebied
Buiten hoeft dat lekker niet

Stichting KidzBase
De opbrengst van onze kerstmarkt is € 631,07
Lieve kinderen van de Sint Jozef,
Wat een mooi bedrag hebben jullie opgehaald met jullie
kerstmarkt voor Stichting KidzBase! Met jullie
kerstmarkt hebben jullie KidzBase geholpen om het
leven van kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen,
een stukje mooier te maken. Dat jullie als kinderen iets
hebben gedaan voor deze kinderen in onze regio is heel
bijzonder. We gaan zorgen dat het goed terecht komt.
Dank jullie wel!
Groetjes Stichting KidzBase
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Sportdag
Op onze jaarkalender hadden we de data van onze
sportdagen nog niet vermeld. Deze dagen zijn
ondertussen wel bekend:
 De sportdag voor de middenbouw groepen 3 – 4 en 5
is gepland op 21 mei 2019.
 De sportdag voor de bovenbouwgroepen, 6 - 7 en 8
is gepland op 14 mei 20-19.

Afwezigheid Anja Smits
Zoals het enkele van u is opgevallen is juf Anja al sinds
vorige week niet op school.
Sinds december 2018 heeft zij om gezondheidsredenen
haar teamleiders taken neergelegd en sinds 29 januari is
zij volledig afwezig. Juffrouw Anja is herstellende van
een ingreep en zij zal nadat zij hersteld is in eerste
instantie haar weektaak gaan opbouwen op een andere
school van Kerobei.
Op bs St jozef zullen we haar de komende tijd helaas
niet terugzien. Wij wensen haar alle goeds en een
spoedig herstel.
Haar taken als teamleider zijn overgenomen door
mevrouw Margo Kampshof.

Fruit bij het overblijven
Fruit is voor kinderen een gezonde
bron van vitaminen. Als proef willen
we voor de kinderen die overblijven
zorgen dat er op maandag, dinsdag en donderdagmiddag
een stukje fruit is nadat ze de boterhammen hebben
opgegeten. Deze proef is vandaag, maandag 11-02,
gestart.
U kunt zelf bepalen of u wel of niet fruit meegeeft. Het
wordt in ieder geval op school aangeboden.
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Hulp, sponsoring.
Op 14 februari willen we een hart vullen.
In het korte verleden was Lieke Soijer
lid van onze ouderraad en zat haar
dochter Vera bij ons op school. Helaas is Lieke getroffen
door de ziekte ALS. Een vreselijke ziekte waarvoor nog
veel onderzoek nodig is. Haar man, Roger, zal meedoen
aan de TOUR du ALS en daarvoor wordt sponsoring
gezocht.
Als team van BS St.-Jozef hebben wij gemeend gehoor
te geven aan de vraag om deel te nemen aan deze
sponsoractie.
Op 14 februari 2019 zouden we lege flessen willen
opstellen in de vorm van een hart. Als elke leerling 1 fles
meebrengt die geplaatst wordt in het hart vormt het
statiegeld onze bijdrage aan de sponsoring. We maken
van het hart een foto.
Als het gaat om timing . . . . . . . . het is kort dag.
Maandag zullen de leerkrachten in de groepen aandacht
besteden aan deze actie. Vanaf dinsdag is de
mogelijkheid voor de kinderen om een fles mee te
brengen. Woensdag 13 februari is voor de leerlingen een
vrije dag.

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 13-02-2019 Studiedag leerlingen hebben vrij
Maandag 25-02-2019 ’t Jozetje 11
Bijlage:
Verslag MR vergadering 23-01-2019
Brief n.a.v. Nieuwsbegrip in groep 6A
Vastelaoves-info

Dus donderdag 14 februari is de laatste dag dat je een
fles mee kunt brengen. Zou u uw kind op een van deze
dagen een fles mee kunnen/ willen geven zodat we op
14 februari, Valentijnsdag, een hart kunnen vullen.
Een bijdrage van de leerlingen van St Jozef.

Scholing overblijfmedewerkers
Naast de studiedag van het leerkrachtenteam, woensdag
13-02, zal ook het team overblijfouders een workshop
volgen. Zij volgen een workshop van Bertha Verschuren
speciaal voor overblijfmedewerkers. Bertha Verschuren
heeft ook groep 5 in de maanden oktober/november
begeleid.
https://berthaverschueren.nl/
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