
Ik mag naar school!
Yes!



In welke groep?

Voor de zomervakantie krijgen 
de ouders van de aangemelde 
kinderen bericht in welke groep 
het kind is geplaatst. Op de 
website www.scathe.nl kunt 
u de schoolgids vinden met 
informatie over onze school.

Continuerooster

Op 't Scathe werken we met een 
continuerooster. Dat betekent dat
iedereen tussen de middag op 
school blijft. Alle kinderen eten 
in de eigen klas, bij de eigen 
leerkracht. De kinderen zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30 uur tot 14.00 uur aanwezig 
op school. De lunch wordt 
door de ouder(s) meegegeven.
Wij hechten veel waarde aan 
voldoende en gezond voedsel en 
drinken. Daarbij hoort uiteraard 
géén snoep. Na de lunch zijn er 
voldoende mogelijkheden om 
buiten te spelen en/of even 
rust te nemen. Dit is natuurlijk 
ook afhankelijk van het weer.

Kom jij ook bij ons op school?
Stuur dan een e-mail naar  
scathe@liemersnovum.nl  
of bel naar 0316 - 373087

Kleuterperiode

Uw kind is 4 jaar en mag naar 
school. Hoe lang de kleuterperiode 
duurt is afhankelijk van wanneer 
hij/zij jarig is. Wordt uw kind  
4 jaar in de periode januari-juni/
juli, dan duurt de kleuterperiode 
maximaal 2,5 jaar. Start uw kind 
in de periode aug-dec dan duurt 
de kleuterperiode 2 jaar of iets 
minder dan 2 jaar. Soms wordt 
de kleuterperiode verlengd. 
Dit is altijd in overleg en met 
goedkeuring van de ouders.

Hoe nu verder? 

Kinderen die net voor of tijdens de zomervakantie 4 jaar worden, starten 
direct aan het begin van een nieuw schooljaar. Deze kinderen worden, in de 
een na laatste week voor de zomervakantie uitgenodigd om een middag te 
komen wennen in de groep waarin ze geplaatst zijn. De kinderen die later in 
het schooljaar 4 jaar worden, mogen 5 dagdelen komen wennen op school 
(bijv. 3x ochtend, 1 hele dag). De ouders nemen, ongeveer 6 weken voor de 4e 
verjaardag, contact op met de leerkracht. Tijdens de start of wenperiode worden 
de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 



R.K. Basisschool 't Scathe
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