Scathe nieuwsbrief
Basisschool ‘t Scathe

september 2020-2021

nummer 1

‘t Scathe is weer begonnen

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Vorige week maandag 24 augustus zijn alle kinderen van
‘t Scathe weer begonnen. Het was fijn om iedereen gezond en
wel terug te zien. We gaan er weer een mooi en goed schooljaar
van maken.

Tijdens de inschrijving van uw kind (eren) hebben wij u toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van
uw zoon of dochter. Wilt u deze toestemming intrekken, dan
kunt u ons woensdagochtend bellen. (Op woensdagochtend is
onze administratieve kracht Trudy Pes aanwezig.)

Niet vergeten
vanaf 7 september
14 september
5 en 6 oktober kermis
7 oktober
19 t/m 23 oktober

startgesprekken
start project Wattson’s Lab
leerlingen zijn vrij
start Kinderboekenweek “En toen?”
herfstvakantie

Licenties Rekentuin, Taalzee en Words&Birds
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen ook thuis oefenen
met deze programma’s. Words&Birds is voor de leerlingen van
groep 7 en 8, maar ook beschikbaar voor kinderen vanaf gr 3.
Als u hier wat meer van wilt weten, kunt u terecht bij de leerkracht (en) van uw kind (eren).

Alvast noteren:
28 januari 2021
4 maart 2021

presentatie muziek groep 5 en 6
presentatie muziek groep 4

Schoolafspraken
De komende tijd besteden we speciaal aandacht aan de
volgende afspraken:
“Binnenkomen”
“Vanaf 08.20u. kunnen de leerlingen naar binnen”.
“Praten en vragen stellen”
“Wil je iets vragen of wil je spreken, gebruik dan het
afgesproken teken. Hoort het praten bij de les, doe dan met je
“liniaalstem” je best!”
“Verzorging schoolspullen”
“Ga netjes met je schoolspullen om, denk erom!”

Lunchen op school
Tijdens de middagpauze eten de leerlingen op school.
Wilt u ervoor zorgen dat u uw kind gezonde dingen meegeeft.
En als extraatje bijvoorbeeld tomaatjes of komkommer.
Het is handig als de kinderen een theedoek meebrengen.
De theedoek kunnen de kinderen gebruiken als tafellaken om
de eerste broodkruimels en/of gemorste drank op te vangen.
Bedankt!

herinnering: “Woensdag = Waterdag”
Wij willen als team de leerlingen graag stimuleren om meer
water te (gaan) drinken, ook op school. Daarom de woensdag
"Waterdag" geworden. Het is de bedoeling dat de leerlingen
elke woensdag in de ochtendpauze water drinken op school.
De leerlingen nemen dan zelf water in de beker of bidon mee.

Nieuws GGD Gelderland-Midden:
Nog steeds geldt dat leerlingen vanaf groep 3 met klachten
passend bij corona niet naar school gaan. Ook kinderen kunnen
worden getest. Dit verloopt op dezelfde wijze als volwassenen,
online via www.coronatest.nl, of telefonisch via 0800 – 1202.
Na een negatieve test mogen kinderen weer naar school.
Kinderen tot en met groep 2 mogen wel naar school als ze
neusverkouden zijn, zonder andere klachten. Als ze wel andere
klachten hebben, zoals koorts of benauwdheid, blijven ze thuis.
- Ook kinderen, ongeacht leeftijd, die in quarantaine zitten vanwege een zieke huisgenoot blijven thuis.
- Het beleid voor kinderen is zeer uitgebreid en complex met
meerdere uitzonderingen.
Leraren en andere medewerkers moeten onderling 1.5 meter
afstand tot elkaar bewaren. Meer informatie kunt u vinden op
website:https://www.ggdsamengezond.nl/
www.scathe.nl

Wattson’s laboratorium wordt geopend!
We krijgen allemaal te maken met de klimaatverandering.
In januari hebben we in samenwerking met
Slim Opgewekt 134 zonnepanelen en energiezuinige
ledverlichting gekregen.
Daarom doen wij mee aan een educatief bewustmakingsprogramma over duurzaamheid: Wattsons lab!
Maandag 14 september is de opening van het Wattsons lab.
In het lab kunnen kinderen alles ontdekken over afval, eten,
water en energie. De Wattsons zijn slimme onderzoekers en
komen dan langs om het lab te openen. Ze weten hoe je goed
omgaat met de aarde en gaan alle klassen zonne-energie op
een leuke manier uitleggen. Binnenkort ontvangt u nog een
speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.

“Het gaat er niet om of je de beste bent, maar of je beter bent dan gisteren”

