
 

 

 

Goe Gezien – week 26 
21 juni 2019 
e-mail: directie.stjozef@scoba.nl 
website: http://stjozef.scoba.nl 

Vormsel 
Komende zaterdag 22 juni 2019 doen twee van onze leerlingen vormsel in de 
Parochie Heilige Andreas in Oostburg. Deze start om 16:00 uur en is onder leiding 
van vormheer pastoor Fons van Hees. 
 
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 
Komende dinsdag vinden de oudergesprekken plaats. Bijgevoegd bij deze 
nieuwsbrief een briefje met de tijd erop wanneer u verwacht wordt op school voor het 
gesprek over de voortgang van uw kind.   
 
Toets  
Groep 5 heeft donderdag 27 juni een toets van blok 7 van Aardrijkskunde. 
Groep 6/7/8 heeft dinsdag 25 juni toets van Natuur thema 4.  
 
Vrije dagen tot de zomervakantie 
De groepen 1 en 2 zijn op maandagmiddag 1 juli, dinsdagmiddag 2 juli en  
donderdagmiddag 4 juli vrij. 
Op vrijdagmiddag 5 juli zijn alle leerlingen vrij. Dan begint om 12 uur de 
zomervakantie. We wensen alle kinderen een hele fijn vakantie toe en hopen 
iedereen weer fris en uitgerust terug te zien op maandag 19 augustus 2019.  
 
Zwemmen zwembad Aardenburg groep 5 t/m 8 
Vrijdagmiddag 28 juni a.s. willen we met groep 5 t/m 8 gaan zwemmen in het 
zwembad in Aardenburg. Om met deze groepen naar Aardenburg te gaan, zijn er 
nog begeleiders nodig die meegaan. Wil je je opgeven bij juf Maud? Heb je een 
abonnement bij het zwembad, neem deze dan mee. Heb je geen abonnement, dan 
betaalt de school het. Als je iets te eten of drinken wilt deze middag, dan kun je dit 
van thuis meenemen. Je neemt geen geld mee om daar onder schooltijd iets te 
kopen. Voor de kinderen die na 15:15 in het zwembad in Aardenburg willen blijven is 
er toestemming nodig van ouders. De andere kinderen fietsen/rijden met de 
leerkrachten en begeleiders terug naar school.  
 
 
Naam:__________________________________________ 
Ik geef als ouder toestemming om mijn kind(eren) na 15:15 in het zwembad in 
Aardenburg te laten blijven zonder begeleiding van school. 
 
Handtekening:_____________________________ 
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Belangrijke data 
 
22 juni   Vormsel 
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. 
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