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Corona 
Binnen de school zijn er de afgelopen weken weer enkele coronabesmettingen geconstateerd. 
Wanneer uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus blijft uw kind thuis of doet u een 
zelftest bij uw kind. Deze zelftesten zijn gratis verkrijgbaar via school. Wanneer uw kind negatief test, 
kan uw kind naar school komen. Wanneer uw kind positief test, blijft uw kind tenminste thuis voor 5 
dagen tot uw kind 24 uur klachtenvrij is.  
 
Schooltijden volgend schooljaar 
In samenspraak met de Medezeggenschapraad in april hebben we besloten de volgende schooltijden 
te hanteren. Deze zijn al eerder gecommuniceerd, maar we willen ze nogmaals delen: 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 8:30-12:00 8:30-12:00 8:30-12:30 8:30-12:00 8:30-12:00 
  

Pauze 12:00-12:45 12:00-12:45   12:00-12:45 12:00-12:45 
  

Middag 12:45-14:45 12:45-14:45   12:45-14:45 12:45-14:45  

Kinderen kunnen tussen de middag thuis eten, maar kunnen ook op school eten. We zoeken nog 
volwassenen die tegen een kleine vergoeding de leerkrachten willen ondersteunen tijdens het 
overblijven. We hopen zo tegemoet te komen aan de wensen van de leerlingen, het team en de 
ouders.  
 
Groepsindeling 
Onderstaande groespindeling hanteren we volgend schooljaar. Zoals je kunt zien, nemen we helaas 
afscheid van juf Mariska. Zij gaat volledig bij basisschool Op Dreef werken. We wensen haar heel veel 
succes in Aardenburg.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-3 Jenny Jenny Jenny Jenny Jenny 

Groep 4,5 Nathalie/Delphine Nathalie Nathalie Delphine Delphine 

Groep 6-8 Maud/Delphine Delphine Maud/Delphine Maud Maud 

Onderwijsassisent  
 

 Gerry  Gerry 

Interne begeleider  Maud    

 
Ontwikkelgesprekken 
De komende week  worden de citotoetsen genalyseerd en de rapporten weer geschreven. De 
gesprekken over de ontwikkeling van uw kind staan gepland op woensdag 13 juli samen met uw kind.( 
let op: dit is een andere datum dan eerder gecommuniceerd.)  Dit is voor groep 1 t/m 7. U kunt op het 
onderstaand formulier aangeven of u in de middag of avond wenst te komen. De rapporten worden na 
de gesprekken meegegeven aan de kinderen. Wilt u onderstaand strookje in vullen en volgende week 
mee terug te geven naar school?  
U krijgt dan volgende week uw tijd door.   
_________________________________________________________________________________ 
 
Dhr/ Mevr…………………………………. ouder van ………………………………………………………… 
       
 
komt het liefst op woensdag 13 juli O  na schooltijd 
 
     O  ‘s avonds 
 
 

http://stjozef.scoba.nl/


Vakantierooster 2022-2023 
Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. De kerstvakantie en zomervakantie start 
komend schooljaar op de vrijdag. Dit is anders dan dat we gewend waren op onze school. In het 
verleden hadden ze alleen de middag vrij, maar nu de hele dag. Dit rooster zal ook nog in de 
schoolgids en de kalender van schooljaar 2022-2023 verschijnen.   

 
  
 
Schoolfruit 
We hebben gezond en leuk nieuws. We starten volgend schooljaar weer met schoolfruit. Dit betekent 
dat na de vakantie de kinderen het eerste halfjaar op woensdag t/m vrijdag een gezond tussendoortje 
krijgen vanuit school. Dat wordt weer genieten! 
 
Laatste schoolweek middagen vrij  
In de laatste week zijn alle kinderen van onze school de middagen vrij. Ze zijn het afgelopen jaar veel 
uren naar school geweest en hierdoor kunnen we ze in de laatste week, met hopelijk veel zon, de 
middagen vrij geven. De juffen kunnen zo zorgen dat alles van dit schooljaar afgerond is en kunnen 
een nieuwe start maken voor volgend schooljaar.  
 
 

Belangrijke data 
13 juli    Ontwikkelgesprekken 
14 en 15 juli   Schoolkamp 
18 t/m 22 juli    Middagen vrij voor alle kinderen 
21 juli     Afscheid groep 8 

 
 

 


