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Mooie ontwikkelingen 
We zijn alweer enkele maanden onderweg in schooljaar 2021-2022. En ondanks de Corona-perikelen in 

Pannerden van voor de herfstvakantie en de nieuwe maatregelen (de 1,5 meter maatregel is weer ingevoerd!) 

kunnen wij gelukkig redelijk normaal door met ons onderwijs.  

 

Voor de herfstvakantie kregen we in Pannerden ineens te maken met een ‘Corona-golf’. Ook wij hebben dit op 

school gemerkt. Verschillende kinderen, ouders en leerkrachten kregen hierdoor te maken met quarantaine.  

Erg vervelend allemaal, maar complimenten aan iedereen. Bedankt dat u zo alert gereageerd heeft en begrip 

heeft gehad voor de situatie op school. We hebben deze periode een fijne samenwerking gehad en hierdoor 

heeft het onderwijs goed doorgang kunnen vinden. Extra complimenten aan groep 7. Zij moesten zelfs allemaal 

in quarantaine en hebben hierdoor ook weer thuisonderwijs gehad. Dit hebben zij fantastisch gedaan! 

 

Verder hebben we aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt.  

Samen met uw kind(eren) bent u op het kennismakingsgesprek geweest. Erg belangrijk voor ons in het 

educatieve partnerschap dat we met elkaar hebben en fijn om elkaar beter te leren kennen. 

Ook hebben we een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren. Zo was de Kinderboekenweek een groot 

succes met o.a. een hele leuke opening!  

Op het gebied van onderwijs zijn we verder gegaan met onze plannen. Zo krijgt HiRO steeds beter vorm en 

starten deze week de judo-lessen op school. En dit betreft niet alleen met de kinderen! Op de studiedag van 6 

december gaan we ook met het team aan de slag.  

Nu weer op naar de decembermaand! Een gezellige periode met leuke activiteiten! 

We hebben er zin in! 

Lesley Janssen 

Waarnemend schoolleider ’t Scathe 

Fietsconrole in groep 6-7-8 (26 november) 
Vrijdag 26 november is er in de groepen 6-7-8 een fietscontrole vanuit Veilig Verkeer Nederland. In het belang 
van veilig onderweg naar school, naar huis en naar de gym nemen wij hier aan deel. De kinderen moeten die 
dag dan allemaal met de fiets naar school komen. De controle zal rond 10.30 uur starten.  
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Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil.’ 
Op 6 oktober ging de Kinderboekenweek van start. Tijdens de gezamenlijke opening in de hal liepen alle 
leerkrachten over de catwalk. Daarbij beeldden ze een beroep uit. De kinderen probeerden het beroep te raden 
en konden daarmee een boek winnen voor hun klas. Ook werd er een gedicht voorgedragen door een leerling 
en hebben we met zijn allen gedanst op het Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen. 

Tevens was dit moment de start van de voorleeswedstrijd van school. Woensdag 17 november is de ontknoping 
van deze voorleeswedstrijd en nemen de finalisten het in een spannende eindstrijd tegen elkaar op. Om 13.50 
uur wordt (bij goed weer) op het schoolplein de uitslag bekend gemaakt. 

We bedanken alle ouders die op school hebben verteld over hun beroep of die materiaal beschikbaar hebben 
gesteld waarmee we ons in de klas konden inleven in bepaalde beroepen. Het was fijn om met behulp van dit 
thema extra stil te staan bij het belang van lezen en de kinderen extra te stimuleren. 

‘Lezen is dromen met je ogen open.’ Laten we samen proberen om de kinderen zoveel mogelijk te laten 
dromen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hiro en Schooljudo 
Deze week gaan de fysieke judo-lessen van HiRO bij ons op school van start. De lessen starten op woensdag 10 
november of vrijdag 12 november, afhankelijk van de groep. Tijdens deze lessen gaan de kinderen van groep 1 
t/m 8 de judomat op. Er komt een entertrainer vanuit HiRO langs om de lessen op school te geven. In deze 
lessen gaat het erom dat de kinderen bewegende wijs met elkaar en de waarden van de HiRO methode aan de 
slag gaan. Judo is hiervoor het middel. Op motorisch vlak leren de kinderen om te stoeien en te vallen. Op het 
gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling gaat het vooral om de groepsdynamiek en het creëren van een 
veilig pedagogisch klimaat.  
 
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. bovenstaand stuk of over de fysieke judolessen van HiRO, dan kunt u terecht 
bij de groepsleerkracht. 
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Lezen: heel erg belangrijk en leuk! 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie Jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs  
 De Jeugdgezondheidszorg  
De jeugdgezondheidszorg denkt graag met u mee over gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de 
basisschool krijgt een kind daarom met 6 en 10 jaar een standaard gezondheidsonderzoek.   
Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, 
zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, 
zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).  
  
Voor vragen of een afspraak maken:  
• Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl.  
• Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar   
  
Het JGZ-team, 
  
  

 

mailto:ggd@vggm.nl
https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar
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Even voorstellen 
Hallo! Mijn naam is Ruben Dekker. Ik ben 19 jaar oud en woon in Loo.  

In het weekend ben ik vaak te vinden op de voetbalclub van SC 

Groessen waar ik in een vriendenteam zit.  

Dit is mijn tweede jaar op de PABO van Iselinge Hogeschool en weet 

nu al dat voor de klas staan iets voor mij is. Tot het einde van januari 

zal ik op de dinsdag en woensdag stage lopen bij groep 1/2 van juf 

Dorothé en juf Gerrie.  

Ik kijk er enorm naar uit om hier komend half jaar stage te lopen en 

hoop er een leuke tijd aan over te houden.  

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 12 november)  

Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 7 en 8 Media-Masters.  

Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media. In de 

klas en thuis gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy, 

cybercriminaliteit en nepnieuws.  

De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint 

mooie prijzen. Media Masters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid.  

Dit jaar draait de #WvdM om de vraag: hoe houden we het samen sociaal online? 

 

 Door heel het land vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats.  

Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl 

Week van de Techniek 
De komende weken wordt de Week van de Techniek georganiseerd. 
Tijdens deze week willen we onze kinderen ervaring laten opdoen met 
techniek en technische toepassingen. Maatschappelijk is het tekort aan 
technisch geschoold personeel namelijk een steeds groter probleem. 
Door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek, 
hopen we dat kinderen ontdekken hoeveel uitdaging dit vak kan bieden! 
Alle groepen krijgen hiervoor uitdagende gastlessen techniek 
aangeboden.  
 
Wat gaan we doen?  
 
Groep 8 krijgt les in ambachtelijk smeden (maart 2022) en Media-Masters; 
Groep 6 en 7 krijgen lessen van Mad Science; 
Groep 4 en 5 doen mee aan STEAM;  
Groep 3 krijgt B-Bot les; 
Groep 1-2 doet mee aan de workshop beeldbrekers; 
 
 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl/

