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Schoolkamp en musical 

Wat een goed nieuws voor groep 8 dat er toch een kamp kan 

komen! Alle kinderen waren dolblij toen ze het hoorden. Ze 

gaan naar Braamt; naar Markant. Daar zullen ze ongetwijfeld 

hele leuke dagen hebben. 

Ook het oefenen van de musical is niet voor niets geweest; er 

mag echt opgetreden worden voor familie. Nog wel op afstand 

maar dat heeft iedereen er voor over. 

 

Juf Anouk 

Dat Anouk zwanger was, kon niemand om heen. Maar dat ze 

inmiddels is bevallen van een dochter; Lune Juul, weet mis-

schien nog niet iedereen. Het gaat met moeder en dochter, 

ondanks dat Lune erg vroeg geboren is  (31 weken), goed. Wij 

zijn heel blij voor Anouk en Wiebe en wensen ze samen heel 

veel geluk, liefde en gezondheid toe! Het verlof van Anouk 

wordt na de zomervakantie vervangen door Ellis in de kleuter-

groep en Anoek in groep 3.  

 

Eindtoets 

Groep 8 heeft in april de Centrale Eindtoets  gedaan. Het was 

heel spannend toen de uitslag binnen kwam, maar we zijn on-

gelooflijk trots op onze kanjers uit groep 8. Ze hebben het heel 

erg goed gedaan! We zitten als school op een prachtige score, 

boven het landelijk gemiddelde.  

 

Kennismakingsmiddag 

Donderdag 15 juli is de kennismakingsmiddag. De kinderen 

gaan naar de nieuwe groep om kennis te maken met de leer-

kracht(en) die ze volgend jaar krijgen. Dit vindt onder schooltijd 

plaats.  

Voor de kinderen uit de huidige groep 6 betekent dit dat er 3 

juffen aanwezig zullen zijn; Marleen is bekend bij de kinderen,  

Laura  is nieuw op ’t Scathe en zij komt deze middag ook zodat 

de kinderen haar kunnen leren kennen en Linda Derksen-van 

Hal, ook bekend als leerkracht uit groep 7,  is ook aanwezig. 

Aangezien Marleen in een re-integratie traject zit,  werkt ze nog 

niet de drie volle dagen en is Linda op de achtergrond aanwezig 

om Marleen te ondersteunen.  

 

 

 

 

 

 

Afscheid van Chantal en Desiree 

Desiree was op maandag en dinsdag de vaste invalkracht van 

uit de invalpool. Ze stond op maandag in groep 4 en de dins-

dag werd wisselend ingevuld. Desiree nam de groepen over 

zodat de leerkrachten tijd hadden voor gesprekken of om din-

gen voor te bereiden. Dinsdag 20 juli is ze voor het laatst op 

school. We willen Desiree bedanken voor haar flexibele inzet 

en wensen haar veel succes in de toekomst.  

Chantal zal vrijdag 23 juli haar laatste werkdag hebben op ‘t 

Scathe. Op die dag neemt zij afscheid van de groep. Om ou-

ders de gelegenheid te geven Chantal te bedanken en gedag 

te zeggen, zal zij donderdag om 14.30 uur en vrijdag 0m 12.00 

uur met de kinderen meelopen naar buiten . U kunt dan van 

haar op het plein  afscheid nemen.  

 

Starten na de zomervakantie 

Op dit moment kunnen wij, i.v.m. de Coronamaatregelen, nog 

niet aangeven hoe wij na de zomervakantie kunnen starten 

wat betreft het ontvangen van ouders in de school.   

Aan het einde van de vakantie hoort u van ons hier meer over. 

De berichten verlopen via Social Schools.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen  iedereen bedanken voor de inzet in dit afgelopen 

jaar. Het is een ander jaar geweest dan we verwacht hadden 

en we hopen dat 2021-2022  rustiger verloopt! 

 

Iedereen een hele fijne vakantie, blijf gezond en graag tot 6 

september! 

 

Fijne vakantie gewenst namens het hele Scathe-team! 


