‘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

In de ochtend een "extra groep" bij de kleuters
Deze week zijn we met deze werkwijze gestart om de
kinderen in de groepen 1/2 meer speel- en werkruimte te
geven. Voor de kinderen, ouders en voor ons is het een
nieuwe situatie. We zijn benieuwd hoe we deze
werkwijze gaan ervaren.

Kun je het even niet alleen,
Dan zijn we om je heen

Vervanging groep 6A
Tot aan de meivakantie hebben we de vervanging in
groep 6A kunnen inplannen.
 Juf Joke op maandag-, dinsdagochtend en woensdag.
 Op donderdag en vrijdag zal juf Hanneke er voor
groep 6A zijn.

Openen poorten
Het lukt ons niet altijd om in de ochtend de poorten op
tijd te openen doordat we de vervangers wegwijs willen
maken en met elkaar oplossingen willen bedenken om
voor de kinderen zo goed mogelijk de dag te laten
beginnen.
Dit leidt met name bij de parkeerplaats tot gevaarlijke
situaties omdat er teveel kinderen en ouders bij de poort
staan.
We kiezen er nu voor op de poorten vanaf 8 uur te
openen en er zal vanaf 8.20 uur een "pleinwacht"
aanwezig zijn.
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VenloopKids-middag
Een van de hoogtepunten van VenloopKids is de
VenloopKids-middag op woensdag 27 maart 2019 in
het Julianapark in Venlo. Tijdens deze gezellige en
educatieve middag wordt er een interactief
beweegcircuit met allerlei toffe activiteiten voor ieder
kind georganiseerd, ondersteund door studenten van
pbo Venlo, Gilde of CIOS. Het doel van deze middag is
kinderen op een speelse manier kennis te laten maken
met sport en bewust te maken van een gezonde leefstijl.
De VenloopKids-middag is gratis
toegankelijk, iedereen is van harte
welkom van 13.45 tot 17.00 uur.
PadXpress – ‘Run op Velden’
Naast het a.s. Venloop evenement is er 25 mei ook
Contour, run op Velden !!
In de bijgaande poster kunnen jullie alle informatie lezen
wat je moet doen om deel te nemen aan deze
hardloopwedstrijd.
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Tussen Schoolse Opvang
Onderstaand laten we u kennisnemen van een
toevoeging aan het protocol van de TussenSchoolse
Opvang van basisschool St.-Jozef.
Deze toevoeging wordt ook kenbaar gemaakt op onze
site, zodat u het daar kunt nalezen.
De MR is akkoord gegaan met deze toevoeging.
De toevoeging is noodzakelijk geworden, omdat het
vaker voorkomt, dat de kinderen zich tijdens het
overblijven misdragen. Met het in te voeren
reflectierapport wordt hieraan een vervolg gegeven en
worden ouders bij de ontstane situatie betrokken.
Onderstaand de toegevoegde tekst:
Gevolgen geregelde misdragingen
Bij geregelde misdragingen van kinderen worden de
ouders van het kind en de schooldirectie, door de
coördinator van het overblijven, op de hoogte gesteld en
zal er contact met de ouder(s)/verzorger(s) worden
opgenomen door de directie.
Onder misdragingen wordt verstaan; het structureel niet
houden aan afspraken. Indien een kind regels meerdere
malen overtreedt wordt een officiële waarschuwing
gegeven. De reden wordt genoteerd en kort
geformuleerd. De leerling vult op school een
‘reflectierapport’ (zie bijlage) in. Op dit blad wordt
beschreven wat er is gebeurd, wat het gedrag betekent
voor de anderen in de groep en hoe het de volgende keer
kan worden voorkomen?
Dit blad wordt mee naar huis genomen en moet de
volgende dag ondertekend bij de directie worden
ingeleverd. Het ‘reflectierapport’ wordt bewaard in de
overblijfmap.
De begeleidende rol van de ouder(s)/verzorger(s) isnu
extra belangrijk. Bij een derde waarschuwing volgt een
gesprek met de directie en de ouder(s)/verzorger(s),
samen met het kind.
Indien na dit gesprek geen verbetering plaatsvindt, wordt
het kind 4 overblijfmomenten geweigerd om over te
blijven. Ouder(s)/verzorger(s) worden direct op de
hoogte gesteld door de directie.
De regeling gaat het eerstvolgende overblijfmoment in.

Declamatiewedstrijd Veldeke
Maandagmiddag 18 maart zijn op school de voorrondes
gehouden voor de gedichtjeswedstrijd Veldeke. De
deelnemende kinderen hebben het de juryleden erg
moeilijk gemaakt.
Per bouw (1 t/m 4 - 5 en 6 - 7 en 8) zijn er 2 winnaars
uitgeroepen. De finalisten die onze school gaan
vertegenwoordigen bij de Tegelse finale zijn:
Maud Raijer (1/2a), Emmeline Verweij (4a),
Caitlin Cremers (5), Anouk Raijer (6a), Tijs Rijvers (7),
Bram Ruiters (7)
De finale waaraan alle Tegelse scholen deelnemen, is op
vrijdag 12 april in ’t Zaelke, Ariënsstraat 21 in
Tegelen. De avond begint om 19.30 uur. Per bouw
zullen hier 3 prijswinnaars bekend worden gemaakt.
Wij wensen de kinderen heel veel succes!
Ouderbijdrage
Het is alweer even geleden, dat wij een
verzoek om betaling van de ouderbijdrage
hebben gedaan. Aan diegene die aan ons verzoek
hebben voldaan willen wij in ieder geval hartelijk dank
zeggen!
Voor diegenen die nog niet betaald hebben;
Het kán en mag nog, heel graag zelfs.
Wij zullen een dezer dagen de ouder(s)/verzorger(s) een
herinnering sturen.

Met de trein meer gein

Vorig schooljaar zijn we het project
‘met de trein meer gein’ opgestart. Ondertussen is
gebleken, dat de trein, die op de speelplaats stond, niet
meer is op te knappen en eigenlijk al helemaal gesloopt
en afgevoerd is.
Er zijn vele mensen geweest die een financiële bijdrage
geleverd hebben om onze trein weer veilig en bruikbaar
te maken. In de komende tijd zullen wij de donaties aan
de gulle gevers terugstorten.
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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Belangrijke data:
Dinsdag 19-03-2019
Woensdag 20-03-2019
Zondag 24-03-2019
Vrijdag 12-04-2019
Maandag 15-04-2019

KB Hagerhof gr 4B/6B
Klankbordgroep 20.00 uur
Zomertijd
Studiedag (leerlingen vrij)
’t Jozetje 13

Bijlage:
Poster Contour, Run op Velden !!
Reflectierapport

BSO ‘t Zunneke.
Heeft u opvang nodig? Wij staan graag voor u klaar.
Waarschijnlijk heeft u ons al wel eens over het
schoolplein zien lopen, of bij de bso door het raam naar
binnen gekeken.
BSO ‘t Zunneke is sinds het begin van dit schooljaar
gevestigd op het schoolplein van de Sint Jozefschool.
In onze knusse bso ruimte, bieden wij de mogelijkheid
om uw kind na schooltijd op te vangen.
Dit gebeurt door ervaren medewerkers, die uw kind
graag een gezellige middag bieden tot u klaar bent met
werken.
Hoe ziet een middag bij bso‘t Zunneke er uit?
De kinderen worden in school opgehaald, bij een
centraal punt beneden in de hal.
Hierna lopen we gezamenlijk naar de bso.
Als iedereen zijn spullen heeft weggelegd en jas heeft
opgehangen is er ruimte om iets te spelen te kiezen.
Er is een ruim aanbod met o.a. spelmateriaal,
knutselspullen, air hockeytafel, en bouwmaterialen
zoals Lego en Kapla.
Als iedereen zich even lekker heeft kunnen ontspannen
en de schooldag van zich af heeft laten glijden, gaan we
aan tafel voor een fruitmoment en drinken.
Iedereen mag zelf kiezen welk fruit de voorkeur heeft.
Na het fruitmoment is er een aanbod vanuit Spring
actief.
Dit is een activiteitenaanbod gericht op het lopende
thema en passend bij de belevingswereld en
ontwikkeling van de kinderen.
Meer informatie hierover vindt u op onze
website www.spring-kinderopvang.nl .
Uiteraard hebben de kinderen vrije keuze om deel te
nemen aan het activiteitenaanbod. Wel proberen
wij Spring actief altijd te stimuleren.
Ook buiten spelen vinden wij heel belangrijk. Dit doen
we dan ook elke dag. Wij mogen gebruik maken van het
schoolplein van basisschool Sint Jozef. Hier kunnen de
kinderen naar hartenlust spelen.
Mocht u interesse hebben in naschoolse opvang bij
het Zunneke, dan kunt u contact opnemen met onze
klantenservice via 088-2088301.
Uiteraard kunt u ook altijd even bij ons binnen lopen.
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