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Bag 2 school 
Op dinsdag 21 mei komt men weer oude kleding e.d. ophalen. Tot en met maandag 20 mei 
kunt u dichtgebonden zakken in het handenarbeidlokaal zetten. Er mag alleen schone 
kleding, schoenen ( per paar, aan elkaar geknoopt of met tape ), lakens, dekens, gordijnen, 
handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen en ceinturen in de zakken.  
Bij de inkom van school kunt u kleding zakken vinden.  
 
Schoolreis 

Op dinsdag 28 mei gaan we met de hele school op schoolreis naar het Boudewijnpark..  

De prijs is € 15,00 per kind. Wij vragen u om dit bedrag per omgaande over te maken op  
NL 49 RABO 0113393628 t.n.v. Scoba inz. Sint Jozefschool onder vermelding van de 
naam van uw kind. Contante betaling mag ook, maar dan graag in een enveloppe met de 
naam van uw kind en schoolreis. De kleuters zijn de dag na schoolreis vrij.  
Alle ouders die zich opgegeven hebben, kunnen mee op schoolreis. Alvast bedankt voor 
jullie hulp.  
 
Klankbordgroep over informatie verspreiden 
We gaan binnen het team aan de slag met de informatie die jullie krijgen binnen onze school. 
Het gaat over wat je als ouder nog meer zou willen weten over je kind, de school en hoe we 
deze informatie kunnen delen. We zouden het fijn vinden als enkele ouders, niet alleen de 
mr leden, ons hierover advies zouden willen geven. Heb je interesse om in een 
klankbordgroep te zitten en over communicatie te praten, laat dit dan weten aan de meester 
of één van de juffen.  
 
Luizencontrole 
De luizenmoeders hebben deze week weer alle kinderen gecontroleerd op luizen. We zijn 
weer luizenvrij. Bedankt luizenmoeders.  
 
Samenwerking met peuterklas 
De komende tijd gaan de kleutergroep met de peuterklas meer activiteiten samen 
organiseren. Ze zullen vaker samen buiten spelen en in de hoeken in de kleuterklas. Wordt 
vervolgd.  
 
Toets 
Aanstaande donderdag 16 mei heeft groep 5 een toets aardrijkskunde blok 6 en de 
bijhorende woordenschat toets van blok 6. Groep 6 t/m 8 heeft dezelfde dag een toets van 
Aardrijkskunde van Blok 5.  
 
Roparun 
Komende vrijdag gaan alle lopers en loopsters van start om de mini-roparun te lopen. Rond 
10:00 uur zullen verschillende loopgroepen de school passeren. Op www.mini-roparunzvl.nl 
kun je de starttijden, doorkomsttijden en route terug vinden van onze twee loopgroepen.  
 

Belangrijke data 
17 mei   Roparun 
21 mei   Bag 2 scool 
28 mei   Schoolreis 
29 mei   Groep 1 en 2 vrij.  

http://stjozef.scoba.nl/
http://www.mini-roparunzvl.nl/


30/ 31 mei  Hemelvaart vrij 

 
 
 
 
 


