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Ouder voor de MR gezocht 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
MR zoekt actief meedenkende ouder! 
 
Wegens het vertrek van Peggy Peters zijn wij op zoek naar versterking voor de oudergeleding van de 
MR. 
 
In de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en meebeslissen over opzet, inhoud en 
organisatie van het onderwijs op basisschool 't Scathe. De MR is de schakel tussen ouders, 
schoolleiding en GMR. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit 
teamleden. Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergadert. 
 
Meedenken, meepraten, meedoen? U kunt zich aanmelden bij Suzanne Kateman. 
suzanne.kateman@liemersnovum.nl 
Indien er meerdere kandidaten zijn, volgt er een stemronde onder de ouders. 

 
Als er nog vragen zijn, horen wij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvette Hondijk, Peggy Peters,  
Robert l'Ami en Suzanne Kateman 

 

Mooie ontwikkelingen…..  
We hopen dat u heeft genoten van het mooie Paasweekend. Wat fijn dat de zon weer wat meer 
schijnt en we hier lekker van kunnen genieten. Ook als team hebben we dit gedaan. Met als 
hoogtepunt de studiedag van afgelopen donderdag waar we een mooie lezing hebben gekregen van 
Pedro De Bruyckere en waarbij we als team genoten hebben van ons teamuitje (zie ook verderop in 
deze nieuwsbrief).  
De lezing van Pedro heeft ons weer aan het denken gezet, maar ook laten inzien dat we op de goede 
weg zijn. Waarbij we ‘vieren’ wat goed gaat en verbeteren daar waar nodig is.  
Zo vieren wij dat we zulke fijne kinderen les mogen geven en zijn we blij met de samenwerking met u. 
We zijn dan ook blij u weer te kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de inloopweken. Fijn dat u de 
tijd neemt om met uw zoon/dochter mee naar binnen te gaan.  
Ruimte voor verbeteringen zien we ook. Zo willen we graag onze instructie verder verbeteren, zodat 
we nog beter tegemoet kunnen komen aan uw kind(eren). We starten hiervoor een traject op 24 juni 
tijdens onze laatste studiedag van dit schooljaar. Daarna zullen we dit volgend schooljaar een vervolg 
geven. Verder staat projectmatig werken op de agenda. Hiermee willen we de zelfstandigheid, de 
verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de kinderen vergroten. Wij hebben er zin in om met 
deze thema’s aan de slag te gaan.  
We houden u op de hoogte!  
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Oudertevredenheidsonderzoek 

Graag informeren wij jullie over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort op ’t Scathe van 
start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders/verzorgers. 

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen wat u van onze school vindt. Wij willen onder meer 
van u weten wat u vindt van het onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de 
communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze 
school vinden, kunnen wij namelijk gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit. 

Werkwijze 
U krijgt van ons op 10 mei 2022 per e-mail een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In 
deze e-mail vindt u een link met inlognaam en wachtwoord, waarmee u bij de vragenlijst terecht komt. 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. 

Vragenlijst 
De vragenlijst bestaat vooral uit stellingen die u kunt beantwoorden. We willen u vragen deze zo 
openhartig mogelijk te beantwoorden, gebaseerd op uw eigen ervaringen. 

Privacy 
We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld.  

Resultaten van het onderzoek 
De resultaten van het onderzoek bespreken we op school met ons team en worden ook met de 
medezeggenschapsraad besproken. Aansluitend publiceren we de uitkomsten en wat we hiermee 
gaan doen via onze nieuwsbrief, website en schoolgids. Ook komt dit terug in de doelen die onze 
school zichzelf de komende jaren stelt. 

Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan de 
school van uw kind(eren). Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact met ons 
opnemen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Toetsperiode 

Twee keer per jaar worden voor alle leerlingen vanaf groep 3 de toetsen van het leerlingvolgsysteem 
afgenomen. Het is gebruikelijk dat de eerste toetsperiode eind januari/begin februari is en de tweede 
periode eind mei/begin juni. 
Dit schooljaar is er door de verlengde kerstvakantie en door de rommelige periode daarvoor, besloten 
om de eerste toetsperiode een paar weken op te schuiven. Om te voorkomen dat de tweede 
toetsperiode erg dicht op de vorige toetsen komt, wordt deze periode ook verschoven. 
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden afgenomen tussen 6 en 17 juni. 
Graag in die periode geen afspraken voor huisarts of tandarts onder schooltijd plannen. Alvast 
bedankt! 
 

Paasontbijt 

Afgelopen woensdag was het Paasontbijt op school. De kinderen 
mochten vanuit huis ieders wat lekkers meenemen, waardoor er in 
elke klas een mooi en lekker ontbijtbuffet ontstond. De kinderen 
hebben genoten van het al het lekkers en de gezellige ochtend 
samen.  

 

Oproep schoolbibliotheek 

Binnenkort start de schoolbibliotheek bij ons op school. Voor de schoolbibliotheek zijn wij nog op zoek 
naar ouders/vrijwilligers die willen helpen bij het uitlenen en innemen van de boeken. Mocht u 
geïnteresseerd zijn of iemand hiervoor weten, dan kunt u contact opnemen met Anoek Meurs: 
anoek.meurs@liemersnovum.nl 

 
Studiedag 

Afgelopen donderdag, 14 april, heeft het team genoten van een (stichting brede) studiedag. We 
hebben de dag afgetrapt met een interessant webinar van Pedro de Bruyckere, waarin hij ons heeft 
verteld over opties, tips en mogelijke valkuilen binnen het onderwijs. Naderhand zijn we als team met 
elkaar in gesprek gegaan. Wat is van toepassing op onze school en ons onderwijsaanbod? En op welke 
manier kunnen wij net dat stukje extra bijdragen als schoolteam? Na een smakelijke lunch hebben wij 
het middagprogramma vervolgd in het teken van teambuilding. 
We zijn samen de Veluwe opgegaan en hebben daar tijdens 
een wandeling verschillende opdrachten opgelost. Creatief 
denken, oplossingsgericht en vooral samenwerken stonden 
centraal.  

We kijken terug op een leerzame dag, waarbij we eindelijk 
weer als voltallig team samen konden komen. Wat hebben we 
dit gemist!   

mailto:anoek.meurs@liemersnovum.nl
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Koningsspelen 22 april 

Op vrijdag 22 april zijn de landelijke Koningsspelen. Ook op onze basisschool doen wij hier aan mee. 
Wij gaan deze dag naar de Pauwengaard voor een sportieve en gezellige spellenochtend/ middag. 's 
Morgens gaan de groepen 1-2 en de groepen 7 en 8 naar de Pauwengaard. De groepen 3-4-5 en 6 
gaan in de middag. De kinderen hoeven voor deze dag geen fruit mee te nemen, maar wel hun eigen 
lunch. De kinderen mogen in sportieve oranjekleding naar school komen. Dit is natuurlijk niet 
verplicht!   

 

Schoolfotograaf 23 mei 

Beste ouders/verzorgers,  

Op maandag 23 mei 2022 komt de schoolfotograaf op school. 

We gaan weer portret foto’s, klassenfoto’s en broer/zus foto’s maken. 
Broer/zus foto’s is alleen voor kinderen die op school zitten. Het is niet 
mogelijk om overige familiefoto’s te maken. Hiervoor uw begrip. 
  
Wij gaan er een flitsende dag van maken!  
 
Met vriendelijke groet,  
Oudervereniging en team basisschool ’t Scathe.

  
 

Vakantierooster 2022 - 2023 

Bijgevoegd de vaststaande vakantiedagen voor het aankomende schooljaar. Hierin zijn de nader te 

bepalen studiedagen nog niet opgenomen.  

Vrije dagen data 

Herfstvakantie 22 okt – 30 okt 

Kerstvakantie 24 dec – 08 jan 

Voorjaarsvakantie 18 feb – 26 feb 

Goede vrijdag Vrijdag 7 april 

2e paasdag Maandag 10 april 

Meivakantie incl. koningsdag 22 apr – 7 mei 

Hemelvaart 18 mei – 21 mei 

2e pinksterdag Maandag 29 mei 

Zomervakantie 15 jul – 27 aug 
 


