‘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

Stakingsnieuws
Staken

 Niet staken

15 maart 2019 staat gepland als landelijke
onderwijsstakingsdag.
Basisschool St.-Jozef heeft besloten die dag niet staken.
De kinderen komen die dag gewoon naar school.

Liedjesmatinee vur Blaage
Donderdag 21 februari heeft in de Haandert
het Liedjesmatinee vur Blaage plaats gehad.
Dit jaar is Lars Broekman, namens basisschool
St.Jozef, de winnaar van het Liedjesmatinee
geworden. PROFICIAT!!

Vastelaoves info
● Dinsdagmiddag 26 februari
vindt de eerste carnavalsviering
plaats op school. Deze middag
staat in het teken van het
uitroepen van de prins en prinses
met hun adjudanten en het
bekendmaken van de raad van elf. Ook wordt het
“boerebroedspaar en getuuge” van de groepen 1/2
bekend gemaakt. Dit alles zal in de speelzaal
plaatsvinden. Ouders van
hoogwaardigheidsbekleders horen hier uiteraard bij.
Voor andere belangstellende ouders geldt: neem
zolang er ruimte is plaats achter in de zaal! Na de
bekendmaking, met alles wat daarbij hoort, gaan de
kinderen naar hun eigen groep waar elke klas een
eigen programma afwerkt.
Op deze dag is het niet de bedoeling dat de kinderen
verkleed naar school komen. De kinderen gaan zoals
gebruikelijk om 15.15 uur naar huis.
● Vrijdag 1 maart.
Alle kinderen van de school komen op vrijdag 1
maart ’s morgens verkleed naar school en hebben op
deze morgen een carnavalsviering. De prins, prinses,
adjudanten en de raad van 11 van de school zullen
daarbij ook aanwezig zijn. Voor de groepen 1 t/m 3
is deze viering van 8.45 – 10.00u. De viering voor de
groepen 4 t/m 8 is van 10.30 – 12.15u.
Er zal gehost en gezongen worden. Lars zingt het
lied dat meedeed aan liedjesmatinee veur blaage.
Ook zal het gezelschap van “de Beerpiep” en “d’n
Oeles” aanwezig zijn. Om 12.15 is alles afgelopen en
gaan de kinderen naar huis. Vastelaovend Saame!

Met vriendelijke groeten,
Ouders en leerkrachten van de werkgroep carnaval 2019
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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.

Belangrijke data:
Vakantie rooster en vrije dagen schooljaar 2019-2020
2019
Herfstvakantie
14-10-2019 t/m 18-10-2019
Sinterklaas
06-12-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
2020
Carnavalsvakantie
24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen
13-04-2020
Mei-vakantie
22-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinsteren
01-06-2020
Zomervakantie
13-07-2020 t/m 21-08-2020

Dinsdag 26-02-2019 OR vergadering 19.30 uur
Vrijdag 01-03-2019
Carnaval op school
Maandag 04 t/m vrijdag 08-03-2019
Carnavalsvakantie
v.a. Maandag 11-03-2019
Week 11 Luizenscreening
Dinsdag 12-03-2019 KB Hagerhof groep 1/2B
Woensdag 13-03-2019 KB Hagerhof groep 1/2C
Woensdag 13-03-2019 Gipsproject groep 8
Woensdag 13-03-2019 MR vergadering 20.00 uur
Maandag 18-03-2019 ’t Jozetje 12

Gezellige carnavals dagen
en
een fijne vakantie

Bijlagen:
ALS actie – ‘Tour du ALS’
Ouderbrief Veldeke
Gedichten Veldeke
Stagiaires
Laatste Jozetje-info vóór de voorjaarsvakantie
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