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9 juli 2021 

e-mail: directie.stjozef@scoba.nl 

website: http://stjozef.scoba.nl 

Activiteiten in de laatste weken: 

Op vrijdag 16 juli gaan we in de ochtend zwemmen in het zwembad van Aardenburg. We hebben 

genoeg ouders die meegaan naar het zwembad, maar u kunt zich nog altijd aanmelden om mee te 

gaan. De leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan deze ochtend op de fiets naar het zwembad.  

 

Op maandag 19 juli nemen we afscheid van juf Chantal en juf Manon. De leerlingen hoeven geen eten 

mee te nemen in de kleine pauze. 

 

Op dinsdag 20 juli gaat groep 4 en 5 naar Breskens. Ze bezoeken het Visserijmuseum en gaan naar 

het strand. We hebben nog geen ouders gevonden die ons kunnen brengen en halen. Mocht u 

kunnen brengen en/of halen, dan kunt u dit doorgeven via cdwilde@scoba.nl of njanssen@scoba.nl.  

 

Op woensdag 21 juli gaat groep 1,2 en 3 maar het Krekeltje. De ouders van de leerlingen hebben al 

een brief meegekregen met informatie over deze ochtend.  

 

Op woensdag 21 juli gaat groep 6,7 en 8 naar Wachtebeke. Groep 6 en 7 gaat in de middag terug 

naar Eede. Deze leerlingen zullen later terug zijn, rond 13:00. Mocht dit een probleem zijn, dan horen 

we dit graag. We zoeken nog ouders die mee willen naar Wachtebeke ( Puijenbroeck). U kunt dit 

doorgeven aan juf Maud (mscheele@scoba.nl ).Groep 8 blijft hier overnachten samen met juf Sentina 

en juf Maud. Ouders van de groep 8 leerlingen hebben al informatie hierover gekregen.  

 

Op donderdagavond 22 juli nemen we afscheid van groep 8. De leerlingen van groep 8 zijn nog druk 

aan het bedenken hoe deze avond ingevuld moet worden. De ouders van deze leerlingen horen hier 

volgende week meer over. De broers en zussen zijn ook van harte welkom op deze avond.  

 

Uitnodiging rapportgesprekken 

Uw kind heeft vandaag een briefje meegekregen met de tijden voor het rapportgesprek. Mocht dit niet 

uitkomen, dan horen we het graag. U kunt dan een andere afspraak maken met de leerkracht van uw 

kind. 

 

Onze school is gezond 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 

dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op 

dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 

hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 

belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder 

schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. 

Wij zijn van mening dat het welbevinden van een leerling goed moet zijn om optimaal te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk om dit als school goed te monitoren, om te werken aan de relatie met het 

kind, kindgesprekken te voeren, maar ook om met u als ouder regelmatig een gesprek te voeren 

wanneer we vermoeden dat het welbevinden van een kind minder is.  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 

(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
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Verslagjes Mini-Roparun door twee leerlingen van de bovenbouw  

 

 

Mini-Roparun op vrijdag 2 juli 

Wij hebben hardgelopen om geld op te halen voor kankerpatiënten. Wij hebben dit gelopen met 6 andere 

scholen. Onderweg kregen een paar kinderen pijn maar liepen gewoon door. Ik wil de begeleiders een applaus 

geven dat ze hier tijd voor maakten. We hebben door de polders gelopen dicht bij de grote weg en het was 

heel gezellig. We begonnen van Eede via Aardenburg naar IJzendijke. Heel veel scholen hadden heel lekker 

eten voor ons klaarstaan. En heel veel ouders en kinderen van de school wachtten tot we klaar waren. We 

kregen lekker champagne bij de finish en een groot applaus. 

Van Mitchel 

 

Mini Roparun van Kylian 

Ik deed mee aan de Mini Roparun. 
En ik vond het voor de 1ste  keer heel erg spannend maar toen ik voor de 2de keer ging viel het wel 
mee. 
Eerst moest team 34 vertrekken en wij moesten dan 10 minuten later vertrekken. 
( ons team ) was ik er klaar onze 1ste loper was bij ons Thijmen daarna Mart, Owen, Mitchel, Ik , 
Emma en Hicham zo’n 61 km lang. 
We zijn langs 6 scholen geweest en 1 dorpshuis in Waterlandkerkje. 
De 1ste stempelpost was bij ons de school in Aardenburg daarna het dorpshuis van Waterlandkerkje 
vervolgens naar de school in IJzendijke, Schoondijke , Oostburg en dan naar Sluis. Toen we klaar 
waren met de laatste stop in Sluis gingen we terug naar Eede. We spraken af bij Juf Marion haar huis 
en gingen we met z’n allen naar de finish. Heel veel mama’s, papa’s , opa’s , oma’s en nog andere 
familie leden of vrienden stonden daar. Het was super leuk en we kregen allemaal een medaille en 
een cake.  
 

Groep 8 Zwincollege 

Bijna alle leerlingen van groep 8 gaan komende maandagmiddag 12 juli naar het Zwincollege voor 

een kennismaking. Dit begint om 12:30. De groep 8 leerlingen kunnen om 11:45 lunchen op school, 

zodat ze om 12:00 uur naar huis kunnen. Mocht uw kind eerder weg moeten in verband met de 

reistijd,  dan kunt u dit laten weten aan juf Maud. 

 

Belangrijke data 
13-07   voortgangsgesprekken 
20-07   Groep 4 en 5 naar Breskens 
21-07   Groep 1,2 en 3 naar het Krekeltje 
21-07    Groep 6 t/m 8 naar Wachtebeke (Puyenbroeck) 
21-07/22-07  Kamp groep 8 
19, 20 en 22-07  Groep 1,2 middag vrij.  
22-07    Afscheid groep 8 
   


