‘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

Als we samen voor onze spullen zorgen
Dan zijn ze weer te gebruiken morgen

Aanmelden nieuwe leerlingen voor
schooljaar 2019-2020
Op woensdag 16 januari en donderdag 17 januari
mochten wij al veel ouders begroeten op onze
informatieavond en inloopochtend voor nieuwe
leerlingen. De leerlingen van de leerlingeraad hebben de
rondleidingen verzorgd.
Om een goede planning van de groepen te kunnen
maken, willen we u erop wijzen, dat dinsdagmiddag
22 januari en donderdagmiddag 24 januari de
mogelijkheid is om uw zoon of dochter die in de loop
van het volgend schooljaar 4 jaar wordt, in te schrijven.
De centrale aanmelding is van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Aanvang schooltijd
In het nieuwe jaar staan we even stil bij de aanvang van
de schooltijd, openen en sluiten van de poorten. We
willen u vragen uw kind op de tijd naar school te laten
gaan zodat hij of zij op tijd is om naar binnen te gaan.
Wij zijn op zoek naar een goede verdeling van openen
en sluiten van de poorten die recht doet aan de veiligheid
van de kinderen en die ook voor de medewerkers op
school haalbaar is.
8.15: poorten open
8.20: eerste bel, de deuren van de school gaan open
zodat ouders en kinderen naar binnen kunnen gaan.
8.25: tweede bel: alle kinderen gaan nu naar binnen. De
meeste ouders gaan nu naar buiten.
8.30: start van de lessen
De poorten sluiten om 8.50 en gaan om 12.00 uur weer
open.
Dan is het middagpauze.
De kinderen die overblijven spelen na het eten buiten.
13.05: Poorten open
13.05: eerste bel gaat Alleen de kinderen van groep 1 en
2 gaan onder begeleiding van een overblijfmoeder naar
binnen.
13.10 Tweede bel gaat: Alle kinderen gaan naar binnen.
13.30 sluiten de poorten om 15.00 uur weer open te
gaan.
Begin maart zullen we bekijken of deze verdeling er
mede voor zorgt dat de kinderen van groep 1 en 2 voor
de middag goed naar binnen kunnen gaan en dat er geen
strubbelingen zijn tussen de kinderen die overblijven en
de kinderen die na de pauze weer op school komen.

We hopen u graag te ontmoeten.
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Wat als een vervanging bij ziekte niet lukt
Tot nu toe hebben we nog weinig te
maken gehad met ziekte van leerkrachten.
Deed zich wel een ziektegeval voor dan
hebben we het steeds opgevangen met onze
eigen mensen of met externe vervangers.
Op mijn vorige oproep om hulp van ouders hebben een
achttal ouders gereageerd. We bekijken steeds in
voorkomende gevallen wat de meest wenselijke
oplossing is.
Mocht het zijn, dat er een groep een dag geen les kan
krijgen dan geven we de kinderen van de desbetreffende
groep een dag van te voren een informatiebrief mee.
(deze brief wordt voor de duidelijkheid ook nog per mail
aan de ouders gestuurd)

Meneer Gé op studiereis
Woensdag, donderdag en vrijdag a.s. is meneer Gé,
groep 8, niet op school aanwezig. Hij is die dagen op
studiereis naar London. Meneer Bart zal hem die dagen
vervangen. Op de achtergrond zal het MT aanwezig zijn
voor eventuele begeleiding.
Heeft u eventuele vragen, dan kunt u zich via de mail
wenden tot Marianne Brugge:
marianne.brugge@kerobei.nl

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 22-01-2019
Woensdag 23-01-2019
Woensdag 23-01-2019
Donderdag 24-01-2019
Woensdag 06-02-2019
Maandag 11-02-2019

Vooraanmelding nieuwe LL
Nat. voorleesdagen
MR 20.00 uur
2e dag vooraanmelding nwe LL
Rapport 1.
’t Jozetje 10
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