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

Palmhöltje optocht
14 april is het Palmzondag en trekt
de Palmhöltjes optocht door Tegelen.
Voorafgaand aan de optocht is er om
10.30 uur een H.Mis in de St.-Martinuskerk.
Om 11.45 uur vertrekt de optocht vanaf het
Wilhelminaplein en eindigt bij de St. Jozefschool.
(zie ook www.kinderfeesten-tegelen.nl)
Route 8
Donderdag 18 april is de dag voor de eindtoets van
groep 8. SUCCES allemaal!!



Ter herinnering
tot en met donderdag 11 april kunnen de enveloppen
met de bijdrage voor het schoolreisje bij de leerkrachten
ingeleverd worden.
Vrijdag 12 april hebben de leerkrachten van St.-Jozef
een studiedag. De kinderen hebben die dag vrijaf.
Kleine paasmarkt
Donderdag 11 april zal er door de kinderen van groep 8
een kleine paasmarkt gehouden worden.
De markt is ’s morgens van 8.10 tot 8.30 uur beneden in
de hal en ’s middags van 15.15 tot 16.00 uur buiten.
De opbrengst van de verkochte paasspullen is voor het
afscheid van groep 8.
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Paaslunch i.p.v. Paasontbijt
Donderdag 18 april staat het paasontbijt gepland. Op
deze dag maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets.
Dit is geen gelukkige combinatie.
Daarom houden we in plaats van een paasontbijt
een Paaslunch.
Dit betekent dat de leerlingen tussen de
middag allemaal op school eten, ( continurooster) en
de schooltijd eindigt om 14.00 uur.
Mocht deze eindtijd onoverkomelijke problemen
opleveren hoor ik het graag.

Circusvoorstelling - gochelaar
Onze Stichting, Kerobei, viert het 10
jarig bestaan. Alle leerlingen worden
getrakteerd op een circusvoorstelling
in de school. Voor onze leerlingen
vinden de voorstellingen plaats op 17
-18 - en 19 april. Deze activiteit vindt
onder schooltijd plaats.
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Beste ouders van de leerlingen van de groepen ½

Na de meivakantie starten wij met het thema Kunst.
Wij werken samen met de peuterspeelzaal.
Wij starten maandag 6 mei en het thema sluiten wij af
met een feestelijke tentoonstelling
op vrijdagmiddag 14 juni van 13.30 uur t/m 14.30 uur.
Reserveer deze tijd alvast in uw agenda, ook opa /oma,
oom/ tante zijn welkom .
De eerste week is er in iedere groep een workshop, deze
wordt verzorgd door Jan & Ko.
Wij gaan in deze workshops werken aan het hondje van
Rembrandt.
Dit in verband met het Rembrandtjaar 2019. (Zie het
hondje op de Nachtwacht).
Tijdens die weken staan er nog allerlei activiteiten
gepland en komen er verschillende kunstenaars en
kunststromingen aan bod. Dit alles aangepast aan het
niveau van de groepen 1/2.
Wij hebben er zin in!

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:
Donderdag 11-04-2019
Vrijdag 12-04-2019
Woensdag 17-04-2019
Donderdag 18-04-2019

Paasmarkt groep 8
Studiedag, leerlingen vrijaf
Juffendag groepen 3
Eindtoets groep 8
Paaslunch
Vrijdag 19-04-2019
GoedeVrijdag
Zondag 21-04-2019
1e Paasdag
Maandag 22-04-2019 2e Paasdag
v.a. 22-04-2019 t/m 3-05-2019 Meivakantie
Zaterdag 04-05-2019 Dodenherdenking
Zondag 05-05-2019
Bevrijdingsdag
Begin van de Ramadan
Maandag 06-05-2019 ’t Jozetje 14

Groetjes ,
Leerkrachten groep 1-2 .
Bijlagen:
 MR verslag
Flyer Palmhöltje optocht
Oudertevredenheidsonderzoek
- Brief Marianne Brugge
- Oudertevredenheidsonderzoek DUO
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