‘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

Bedenk voor je praat,
Wat daarvan komen gaat.

De Ballorig Avond4Daagse
Van dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni wordt voor de
40e keer de jaarlijkse VenloopKids Avond4Daagse
gelopen.
Deelnemers lopen 6 km (start om 18.00 uur)
of 12 km (start om 17.30 uur)
De start en finish zal elke avond plaatsvinden op het
Kazerneterrein, Garnizoenweg 3 te Venlo-Blerick.
Op Vrijdag is de finish voor het Limburgs Museum in
Venlo.

Uitnodiging stoeltje passen
Woensdag 19 juni vindt het jaarlijkse ‘Stoeltje passen’
plaats. De nieuwe kleuters en zij-instromers komen
kennismaken op basisschool St.-Jozef. De leerlingen die
al op school zitten gaan sfeer proeven in hun nieuwe klas
en kennismaken met hun nieuwe juffrouw of meneer

Communicanten
Zondag 19 mei hebben
Robin Killaars en Demi Timp
hun Eerste Communie gedaan.
Volgende week zondag 26 mei doen
Liam Bos, Mick Smits en Emmeline Verweij
de Eerste Communie.
We wensen de kinderen die de communie al gedaan
hebben en de kinderen die de Communie nog gaan doen
van harte proficiat.

27 mei schoolfotograaf
Het is weer bijna zover,
volgende week maandag komt
de schoolfotograaf op school.
Iedereen wordt dan weer met de
mooiste glimlach of stoerste
blik op de plaat gezet.
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KinderVakantieWerk Steyl
Als bijlage bij dit Jozetje zitten inschrijfformulieren
voor deelname aan KinderVakantieWerk Steyl.
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Krentenbaard
Er zijn vandaag meldingen gedaan, dat er krentenbaard
is geconstateerd in enkele groepen 1/2. Informatie over
krentenbaard sturen we als bijlage bij dit Jozetje

Naschoolse beweegactiviteiten
Periode 5
De zomer komt langzaam in
zicht en wij bereiden ons voor op de laatste periode van
de naschoolse activiteiten schooljaar 2018-2019.
Tijdens de laatste periode worden er veel verschillende
toffe beweegactiviteiten aangeboden zoals kajakken,
urban Dance, hockey en inline skaten!
Kijk snel op www.padxpress.nl want inschrijven kan
t/m woensdag 22 mei!
Klik op deze link voor alle bijlagen te kunnen opslaan,
hier vind je:
https://www.dropbox.com/sh/i68ipkxsnw7cfi6/AAB7xk
K4bRrWGB-QA7bfADpZa?dl=0
PadXpress is een onderdeel van Stichting Cultuurpad.
Met vriendelijke groet,
Chantal Geenen –
Stichting Cultuurpad
Erwin Raedts –
Team Sportontwikkeling – Gem. Venlo

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:
Dinsdag 21-05-2019
Dinsdag 21-05-2019
Woensdag 22-05-2019
Maandag 27-05-2019
Dinsdag 28-05-2019
Dinsdag 28-05-2019

Sportdag groepen 3-4-5
Survival groep 8
Klankbordgroep 20.00 uur
Schoolfotograaf
GGD/JGZ kleutergroepen
Groep 5 bezoekt
kasteel de Keverberg – Kessel
Donderdag 30-05-2019 Hemelvaartsdag- vrij
Vrijdag 31-05-2019
Vrij
Maandag 03-06-2019 ’t Jozetje 16
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