‘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

Bij het spelen binnen of buiten,
Ga je niemand buiten sluiten

Vooraanmelding nieuwe leerlingen
De komende weken staat, zoals ieder jaar in Januari,
in het teken van de vooraanmelding van nieuwe
leerlingen.
Voor basisschool St.-Jozef betekent dit:
 16-01-2019, woensdagavond, informatieavond voor
ouders van nieuwe leerlingen (19.30 uur– 21.00 uur)
 17-01-2019, donderdagochtend, inloopochtend voor
ouders mét nieuwe leerling (9.00 uur – 10.30 uur)
 22-01-2019, dinsdagmiddag, vooraanmelding van
nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020
(na schooltijd, 15.15 uur tot 18.00 uur)
Bij de vooraanmelding wordt verzocht om van uw
kind(eren) het BurgerServiceNummer mee te brengen.
Tevens dient u een paspoort of ander legitimatiebewijs
mee te brengen waaruit de leeftijd van uw kind(eren)
blijkt.

Nieuwjaarswens
Voor hele bijzondere mensen,
dit gedicht met fijne wensen.
Een goede gezondheid
en bergen van geluk.
Voorzien van veel gezelligheid,
een heel jaar aan een stuk.
Wij wensen jou en hen die jou omringen,

Luizenscreening
Vandaag is de eerste dag na een schoolvakantie. Dit
houdt in, dat iedereen deze week weer de gebruikelijke
luizencontrole moet ondergaan.
Jongens en meisjes, daarom geen gel in je haren en liefst
geen moeilijke haarcreaties.

het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine dingen,
maar bovenal liefde voor elkaar.
365 spiksplinter nieuwe dagen,
om van te genieten en mooie dingen uit te dragen.
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Nieuw thema groepen 1 en 2
De groepen 1/2 starten met een nieuw thema:
‘Ziek zijn’

Opbrengst kerstmarkt
De kerstmarkt heeft € 632,21 opgebracht !!
De opbrengst komt ten goede van

Bibliotheek
Jeugdactiviteiten in de bibliotheek
De bijlage bij dit Jozetje is een informatiebrief over
‘de leukste activiteiten in jouw bibliotheek’
Iedere maand wordt daar iets georganiseerd, maar
daarvoor moet je je wel aanmelden. Hoe je dat moet
doen lees je in deze bijlage.

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 08-01-2019
Woensdag 16-01-2019
Donderdag 17-01-2019
Maandag 21-01-2019
Dinsdag 22-01-2019

OR 19.30 uur
Info avond nwe LL
Inloopochtend nwe LL
’t Jozetje nr. 9
Vooraanmelding nwe LL

Week 02/ 07-01 t/m 09-01-2019 Luizenscreening
Bijlage:
 Nieuwsbrief bibliotheek
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