‘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

Doet een ander naar,
Zeg het hem of haar.

Naar aanleiding van uitkomsten
tevredenheidsonderzoek
Verschillende opmerkingen die door de ouders geplaatst
zijn in de tevredenheidsenquête (jan 2019) gingen over
de gymzaal bij De Breuken. Ook opmerkingen uit de
leerlingenenquete sluiten hierbij aan.
De gymzaal wordt ter beschikking gesteld door de
gemeente en daarom heb ik contact gezocht met
dhr. Peter van Rijn, gemeente Venlo.
Onderstaand zijn reactie.
“Zoals je weet is de gymzaal bij De Breuken een
tijdelijke locatie voor het bewegingsonderwijs van o.a. de
BS St. Jozef. De gemeente huurt deze gymzaal van de
Marokkaanse Moskee totdat de nieuwbouw van de
gymzaal Hoogstraat gereed is. Het tijdschema van de
bouw laat zien dat de nieuwe gymzaal ingericht wordt
opgeleverd in week 51. Dat betekent dat tot aan de
kerstvakantie de leerlingen van de BS St. Jozef (en BS
Maasveld) gebruik blijven maken van de gymzaal bij De
Breuken.

De laatste weken van het schooljaar
Het weer laat het op dit moment nog niet helemaal zien,
maar we gaan richting de zomer en daarmee ook naar het
einde van het schooljaar. Dit is nog een periode van
ongeveer 10 weken.
In deze weken valt nog Hemelvaart en Pinksteren.
Ook staan er nog verschillende activiteiten gepland:
sport en spel dagen voor de verschillende groepen, het
schoolreisje en de avondvierdaagse. U wordt via de
formulieren bij de klassendeur soms gevraagd voor
hulp.
Op de kalender van de school vindt u de activiteiten.
https://sintjozef.kerobei.nl/content/SintJozef/docs/kalend
er.pdf

Duidelijk is dat de kleedlokalen aan de krappe kant zijn.
Dit is nog versterkt door aanpassingen die nodig waren
voor de avondgebruiker (Tegelse Tafeltennis Club).
Daar is niets aan te doen. Wel heeft de gemeente aan
huur van de gymzaal eisen gesteld aan het
Moskeebestuur. Van belang zijn hygiëne en veiligheid bij
gebruik van de accommodatie. De klachten van
loszittende plafondplaten, stank en lekkages heb ik
kortgesloten met het team Sportexploitatie van de
gemeente en met het Moskeebestuur. Dat zijn voor jou
ook de eerste aanspreekpunten voor deze klachten.”

Een volgende stap voor ons is contact op te nemen met
het Moskeebestuur. Ik hoop u hiermee op de hoogte te
hebben gebracht van de te ondernemen stappen.
Marianne Brugge
Directeur a.i.
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Route 8
Vandaag krijgen de kinderen van groep 8 de resultaten
mee naar huis van de Route 8 eindtoets.
Wij kunnen nu al zeggen, dat we tevreden zijn over de
resultaten en trots zijn op onze groep 8 leerlingen.

Screening GGD / JGZ
In week 20, 22 en 23 worden kinderen uit de
kleutergroepen door een medewerker van de GGD/JGZ
gescreend. De ouders van de betrokken kinderen hebben
van de GGD hierover reeds een brief ontvangen.

Schoolfotograaf
Het is tijd voor de schoolfotograaf.
27 mei komt hij weer op St.-Jozef.

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:
Maandag 6-05 t/m 8-05-2019 Luizenscreening
Vrijdag 10-05-2019
Juffendag groep 5, Juf Fenne
Zondag 12-05-2019
Moederdag
Maandag 13-05-2019 GGD/JGZ kleutergroepen
Dinsdag 14-05-2019 Sportddag groepen 6-7-8
Woensdag 15-05-2019 GGD/JGZ kleutergroepen
Woensdag 15-05-2019 MR 20.00 uur
Donderdag 16-05-2019 GGD/JGZ kleutergroepen
Vrijdag 17-05-2019
Spellendag groepen ½
Maandag 20-05-2019 ’t Jozetje 15

Sportdagen, hulp gevraagd
Dinsdag 14 mei sportdag voor de groepen 6 t/m 8
Dinsdag 21 mei sportdag voor de groepen 3 t/m 5
Beste ouders, op dit moment zijn we nog naarstig op
zoek naar hulp voor de beide sportdagen.
Het zou jammer zijn als er door een tekort aan
begeleiding deze activiteit niet door kan gaan.
Wie biedt zich nog aan????
Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren).
Bij voorbaat dank.

Brieven MQ scan
Ter herinnering:
Voor de meivakantie hebben de kinderen een
toestemmingsbrief meegekregen i.v.m. de jaarlijkse
MQ-scan van de Gemeente Venlo.
Heeft u deze brief nog niet ingevuld en meegegeven aan
uw kind, wilt u dit dan alsnog doen?
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