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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 
 
Activiteiten 
Afgelopen donderdag kwam Mad Science een show met droogijs geven. Het was een 
spectaculaire show. De leerlingen en leerkrachten hebben genoten. Volgende week 
donderdag krijgt de bovenbouw een gastles genaamd ‘groenteboeren’. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door het cultuurmenu Zeeuws-Vlaanderen. De leerlingen leggen de 
verbinding tussen wat zij iedere dag eten én wat er rond eigen dorp of stad op het land groeit 
in dit project. 
 
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. We zijn nog even aan het 
puzzelen. Hopelijk kunnen we u hier volgende week meer over vertellen.  
 
Startgesprekken 
Uw kind heeft vandaag een briefje meegekregen met het tijdstip van het startgesprek. Mocht 
u toch niet kunnen, dan kunt u met de leerkracht van uw kind een nieuwe afspraak maken.  
 
Klasbord 
Bij sommige ouders werkt Klasbord nog niet goed. Tijdens de startgesprekken zullen we u 
hier verder mee helpen.  

 
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.  
 
Groepsgrootte 
Wanneer een leerling wilt trakteren, is het makkelijk om te weten hoeveel kinderen er in een 
groep zitten. In de bovenbouw zitten 20 leerlingen, in de middenbouw 19 leerlingen en in de 
onderbouw 6 leerlingen.  

 

Belangrijke data 
20-24 september  Startgesprekken 
22 september  Schoolvoetbal 
9-11 t/m 7-12   Pleintjesspelen   
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TENNIS VOOR KINDEREN VANAF 4 tot 12 JAAR. 
 
Wij wensen jullie van harte welkom op tennisvereniging SJEF te Aardenburg, waar 
iedere woensdag middag van 13.30u. tot 14.30u. tennisles gegeven wordt voor de 
kids door Piet en Marie en nog vele vrijwilligers. 
 
Rackets en tennisballen zijn reeds aanwezig, draag makkelijke sportieve kleding. 
 
Ben je nog geen lid van onze steeds jong en fit tennisvereniging, wees dan van harte 
welkom om gratis te komen proberen. 
 
DOE JE MEE? 
 
Voor meer informatie neem gerust een kijkje op de website www.tcsjef.nl of vraag 
naar Marie en Piet Baas. 
 
Sportieve groet, 
 
TC SJEF 
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