‘t Jozetje
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

Basisschool Sint Jozef
Samen in ontwikkeling!
Grotestraat 142
5931 CZ Tegelen
Tel: 077-3260855

De kinderen hebben volop kunnen genieten van het
bezoek en een gezellige sinterklaasmorgen gehad.
Onze hartelijke dank aan de leden van de brandweer die
ervoor gezorgd hebben, dat Sinterklaas op tijd op school
kon arriveren.

Bedenk eerst goed
Voor je iets doet

Sinterklaas op bezoek
Woensdagochtend, 5 december, stonden de kinderen,
leerkrachten én ouders van St.-Jozef verzameld op ons
schoolplein “1817” . Vol verwachting klopten de harten
in afwachting op de komst van Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten. De aankomst van de goedheiligman ging
gepaard met loeiende sirenes want Sint werd gebracht in
een vuurrode brandweerwagen.
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Verschoning kleuterkleding
Het wil nog wel eens voorkomen, dat er bij kleuters
‘ongelukjes’ gebeuren bij het toiletbezoek. Dat is ook
niet het probleem.
In die gevallen krijgen de kinderen schone, droge onderen/of bovenkleding aan. Het is de bedoeling, dat deze
kleding ook weer terugkomt op school. Helaas moeten
we constateren dat dit laatste niet altijd het geval is. De
voorraad verschoning voor de kleuters is op(!)
We verzoeken daarom vriendelijk, doch dringend, om
die spullen bij de leerkrachten in te leveren.
Verzoek:
Heeft iemand nog jongens/meisjes kleding cq ondergoed
over dan houdt school zich aanbevolen, we zijn er heel
blij mee. (kleding maat kleuterleeftijd)

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 18-12-2018
Donderdag 20-12-2018

Vrijdag 21-12-2018
Maandag 24-12-2018 t/m
04-01-2019
Dinsdag 01-01-2019
Zondag 06-01-2019
Maandag 07-01-2019

Spellenmiddag
Kerstmarkt

Kerstontbijt
Kerstvakantie
Nieuwjaarsdag
Driekoningen
’t Jozetje 8

Week 02/ 07-01 t/m 09-01-2019 Luizenscreening

Kerstperiode
In week 49, 7 december, is er een e-mail verstuurd over
de activiteiten in deze kerstperiode.
 Dinsdag 18-12: een spellenmiddag voor de kinderen
(een gezelschapsspel van thuis meenemen, voorzien
van de naam)
 Donderdag 20-12: Kerstmarkt 15.30uur – 16.30uur
De prijzen van de kerstwerkjes variëren van € 0,50
tot € 2,00; liefst met gepast geld betalen.
Tijdens de kerstmarkt worden er, voor een redelijke
prijs, ook boeken uit de bibliotheek verkocht.
De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar Kidzbase.
 Vrijdag 21-12: Kerstontbijt
Om 12.10 uur wordt er op de speelplaats een
gezamenlijk kerstlied ten gehore gebracht.
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Veiligheid van onze kinderen
In deze donkere, natte tijden wil ik uw aandacht vragen
voor de verkeersveiligheid rondom de school. Dit weer
en ook de combinatie met werk en kinderen naar school
brengen zorgt ervoor dat er steeds meer auto's
geparkeerd staan rondom de school. Met name bij
aanvang van de school en rondom 15.15 uur.
Aandacht voor de kant van het parkeerterrein.
Bent u alert op kinderen die plotseling tussen de auto's
uitkomen en de kinderen die met hun fiets naar de
fietsenstalling lopen. Ze zijn soms slecht zichtbaar.
Aan de ander zijde van de school
(hoek St. Josephstraat/Paul Guillaumestraat)
zien we dat auto's geparkeerd worden om de kinderen
snel naar school te brengen. Dit levert onoverzichtelijke
situaties op. Natuurlijk moeten de kinderen uitkijken en
dit zullen we ook in de lessen benoemen maar in deze
donkere tijd vraag ik extra aandacht voor het partkeren
van auto's. Liever niet op de hoek van de straat. Het wil
zo zijn dat de kinderen die wat later zijn met haast
lopen om op tijd op school te zijn. De auto’s die
geparkeerd staan komen ook later aan en ook daar zien
we de haast om op tijd te komen. Dit leidt in beide
gevallen niet tot extra opletten.
Als we samen alert zijn, door op de juiste wijze te
parkeren dan lukt het ons om rekening te houden met
elkaar en te zorgen voor een veilige omgeving voor de
kinderen.
Marianne Brugge

Overzicht zoals geparkeerd word op de hoek
hoek St. Josephstraat/Paul Guillaumestraat.
Het beeld geeft al aan dat het onoverzichtelijk is . . . . .

De veiligheid van het kind staat voorop !
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