
 

 

 
Goe Gezien – week  
14 juni 2019 
e-mail: directie.stjozef@scoba.nl 
website: http://stjozef.scoba.nl 

Laatste schoolweken 
Nog drie weken naar school en dan vakantie. Het einde is in zicht, maar er zijn nog 
welke enkele activiteiten in de laatste weken voor de schermen en achter de 
schermen: 
Voor de schermen 
Over twee weken gaan groep 7 en 8 op kamp samen met juf Maud en meester 
Jasper. De andere juffen komen ook ’s avonds langs om samen te eten.. Het 
programma is bijna klaar en het mooie weer is gereserveerd.  
Achter de Schermen 
De juffen en meester zijn druk bezig met het afnemen van de citotoetsen en met het 
analyseren hiervan.  Volgende week worden deze toetsen met het hele team 
besproken en wordt het onderwijsaanbod aangepast.  
Er worden al afspraken gemaakt voor het volgende schooljaar. De bestelling voor de 
boeken, pennen, schriften e.d. wordt in orde gemaakt, zodat voor de aanvang van 
het nieuwe schooljaar alles er is.  
 

Belangrijke data 
 
25 juni   Oudergesprekken 
26 en 27 juni   Kamp groep 8 
1,2 en 4 juli  Groep 1 en 2 middagen vrij. 
4 juli   Afscheidsavond schoolverlaters. 

 
Schoonmaken kleutermateriaal 
Welke ouders willen de komende weken bij juffrouw Marion en juffrouw Manon 
kleutermateriaal ophalen om thuis schoon te maken?  
Neem dan even contact op met juffrouw Marion of juffrouw Manon.  
 
Uitnodiging oudergesprekken 
Op dinsdag 25 juni kunt u met uw leerkracht over het rapport van uw zoon of dochter 
praten. 
U kunt aangeven welke tijd voor u het beste uitkomt. Wilt u het strookje mee naar 
school geven voor 20 juni, zodat we een rooster kunnen maken.  
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Dhr./Mevr…………………………………. ouder van  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
    
 
komt het liefst op dinsdag 25 juni  O  na schooltijd 

 ’s avonds 
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Cultuurmenu expositie 
Vorige week stonden leerlingen van onze school in de krant om de expo van het 
cultuurmenu onder de aandacht te brengen. Een selectie van hun werk van 
afgelopen jaar is van 14 tot en met 30 juni gratis te bekijken, tijdens de 
openingstijden van de Sint Baafskerk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholieren uit Eede maakten vorig jaar een film. © Camile Schelstraete 
 Pzc, 07-06-2019 
 

Cultuurmenu wordt gevierd met 
expo vol kunstwerken van kinderen 
AARDENBURG - Kinderen uit de gemeente Sluis leren na schooltijd van alles: 
van dj’en tot verslaggever spelen. Dat is vanaf vrijdag 14 juni te zien met een 
expositie in de Sint Baafskerk in Aardenburg 

Met de tentoonstelling Cultuurmenu’s wordt gevierd dat het cultuurmenu op 
basisscholen twintig jaar bestaat én dat het eerste buitenschoolse menu in Sluis 
ongeveer een jaar geleden van start ging. De naschoolse projecten zijn een 
aanvulling op het cultuurmenu dat op basisscholen wordt aangeboden. 
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen zorgt, in opdracht van Zeeuws-Vlaamse 
scholen en de drie gemeenten, dat kinderen op een leuke manier kennismaken met 
kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Sinds begin 2018 worden er in de gemeente Sluis 
na school lessen aangeboden. Zo maakten in totaal ruim 500 kinderen onder meer 
kunst, namen ze met zangeres Isabel Provoost muziek op in een studio en maakten 
ze hun eigen krant. 
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