
Goe Gezien – week 37 
10 september 2021 
e-mail: directie.stjozef@scoba.nl 
website: http://stjozef.scoba.nl 

Schoolgruiten 
Maandag en dinsdag is het groente- en fruitdag. Graag aan jullie kinderen als tussendoortje 
fruit of groenten meegeven op deze dagen.  
 
Vrijwilligers op school 
De Activiteitencommissie zoekt nog een ouder die kan helpen bij het organiseren van 
activiteiten. Ook zoeken wij vrijwilligers om over te blijven, voor te lezen of in de tuin te 
werken. Mocht je interesse hebben, dan kan je dit mailen naar directie.stjozef@scoba.nl 
 
Overblijven op school 
We krijgen enkele vragen over de kosten van het overblijven. Momenteel zijn we hierover 
nog in gesprek met onze medezeggenschapraad van de school. U wordt hierover volgende 
week verder geïnformeerd.  
 
Startgesprekken 
Het schooljaar is gestart. Als school willen we graag samenwerken met ouders; we zien 
ouders als ‘ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet uw zoon/dochter in 
verschillende situaties. U zou ons ook kunnen vertellen welke aanpak uw kind op school 
nodig heeft. Daar heeft u vast ideeën over. Daarom willen wij graag met u een 
kennismakingsgesprek voeren samen met uw kind.  
Dit gesprek bestaat uit twee delen:  

1. Informatie van ouders (Wat is leuk/goed/sterk aan uw kind, welke belangstelling(en) 
heeft uw kind? • Welke aanpak werkt thuis goed? Is er een ontwikkeling in de 
thuissituatie waarvan het belangrijk is dat de leraar dit weet? 

2.  Informatie van de groepsleraar • De groepsleraar vertelt kort hoe de eerste weken 
zijn verlopen.  

 
Het gesprek zal ongeveer 15 minuten duren. U kunt ter voorbereiding van het gesprek alvast 
deel 1 invullen: wat wilt u ons vertellen? Wat wilt u met school bespreken? Welke vragen 
heeft u aan ons? Zo weten we zeker dat we niets vergeten. 
Groep 8 heeft voor de vakantie de Entreetoets gemaakt. Deze wordt ook tijdens de 
startgesprekken besproken. Dit betekent dat de gesprekken bij de meeste kinderen van 
groep 8 30 minuten zullen duren.  
Op maandagmiddag 20 september 2021 kan in groep 6,7 en 8 een startgesprek 
plaatsvinden. Op dinsdag 21 september 2021 kan in groep 1 t/m 8 een startgesprek 
plaatsvinden. Op vrijdagmiddag 24 september 2021 kan in groep 4 en 5 een startgesprek 
plaatsvinden.   
Wilt u onderstaand strookje invullen en volgende week mee terug geven naar school?  
U krijgt dan volgende week uw tijd door.   
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dhr./Mevr., ouder(s)  van …………………………………………………………………….. 
 
komt/komen op   O maandag 20 september van 15:00 uur tot 17.00 uur (groep 6,7 en 8) 
 
   O dinsdag 21 september  van 15.00 uur tot 17.00 uur (groep 1 t/m 8) 
    
   O dinsdag 21 september van 18:00 uur tot 21:00 uur (groep 1 t/m 8) 
 
   O vrijdag 24 september van 15:30 uur tot 17:00 uur (groep 4 en 5)  
 

http://stjozef.scoba.nl/
mailto:directie.stjozef@scoba.nl


Klasbord 
Binnen onze school gaan we weer gebruik maken van Klasbord. Dit is een besloten online 
ouderportaal. In dit systeem kan u meegenieten van de gebeurtenissen op school. U geeft 
hiervoor toestemming met het formulier dat uw kind aan de start van het schooljaar heeft 
gekregen en alleen ouders en verzorgers worden toegelaten. Sommige ouders hebben via 
mail al een uitleg gekregen. De Klasbord app is namelijk vernieuwd. U kunt deze 
downloaden uit de app store of via ‘google play’. Open de app, sta toe dat de app je 
berichten kan sturen en druk op ‘registreren als ouder’. Vul vervolgens onderstaande 
koppelcode in en maak onder je eigen naam een ouderaccount aan  
De code voor de onderbouw is: GOAWBNWNHN 
De code voor de middenbouw is: GOFBNTCAAX 
De code voor de bovenbouw is: GOKOXGPGNR 
 
Wanneer u al een account heeft, kunt u via ‘mijn groepen’ een volgende groep koppelen. 
Wanneer u uitgelogd bent kunt u de volgende organisatiecode gebruiken: jozeede 
 
Wanneer u geen mobiele telefoon beschikbaar hebt, registreer dan via 
https://ouderapp.klasbord.nl 
 
Schoolbibliotheek 
Er zijn weer nieuwe boeken aan onze schoolbibliotheek toegevoegd. Vanaf volgende week 
kunnen leerlingen van de Sint Jozef ook een boek lenen voor thuis uit onze 
schoolbibliotheek. Op dinsdagochtend kiezen ze een boek met de leerkracht uit om thuis te 
lezen. Deze wordt dan gescand en op het bibliotheekpasje van uw kind gezet. Als uw kind 
thuis het boek heeft uitgelezen, brengt uw kind het boek mee terug naar school. Mocht uw 
kind nog geen bibliotheekpasje op school hebben, dan sturen we u hier volgende week een 
mail over om dit te regelen. We hopen zo op veel leesplezier! 

 
Gemeente Sluis | Pleintjesactiviteiten - Kikkesport 
Bij alle scholen in de gemeente Sluis worden na schooltijd pleintjesactiviteiten 
georganiseerd. Kinderen krijgen op deze middagen een gevarieerd aanbod van sport- en 
spelactiviteiten aangeboden. De pleintjesactiviteiten worden georganiseerd door de 
sportondersteuners van de gemeente Sluis. Vanaf schooljaar 2021/2022 worden de 
pleintjesactiviteiten per kern 5 weken achter elkaar ingepland. 
Na deze 5 weken gaat de sportondersteuner door naar een volgende kern. Voor Eede is dit 
op de dinsdag van 9 november t/m 7 december 2021 
Let op! 
De pleintjesactiviteiten worden georganiseerd NA schooltijd. 
Ouders dienen hun kind(eren) hiervoor éénmalig zelf op te geven via deze link.  
De pleintjesspelen kosten 1 euro per keer per kind. Uw kind neemt deze euro mee naar de 
pleintjesspelen.  

  
 
 

Belangrijke data 
20-24 september  Startgesprekken 
22 september  Schoolvoetbal 
  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn1PeHgp4mmcFS8pWRuGnd8Op6jpZi_p4Yy2p57nPvRZ7Afw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn1PeHgp4mmcFS8pWRuGnd8Op6jpZi_p4Yy2p57nPvRZ7Afw/viewform

