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In deze nieuwsbrief o.a : 
 

• Start kinderboekenweek  

o Illustrator op bezoek  

o Beestenboel Bouman 

o Bezoek Kim (Exotus Serpenti) met reptielen 

• Even voorstellen…. Stagiaires 

• Kennismaken met schoolmaatschappelijk werk 

• Volleybaltoernooi 

• Muzieklessen Kunstwerk! 

• Praktische mededelingen 

• Informatie vanuit de jeugdgezondheidszorg 

• Aankondiging activiteiten Caleidoz en Sjors Sportief 
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Start Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag is ook op onze school de Kinderboekenweek geopend.  
Het thema van dit jaar is Gi-Ga Groen: boeken over natuur, dieren en vooral lekker naar buiten gaan! 
We hebben naar een verhaal geluisterd en gedanst op het lied van Kinderen voor Kinderen! 
Ook waren er twee dozen met een mysterieuze inhoud: de kinderen mochten voelen en raden wat 
erin zou zitten. Het leek op een kikker, konijn of kat, maar uiteindelijk bleek het een speelgoedslang 
(met zeep) en een speelgoedmuis te zijn!  
 
De groepen 3, 4 en 5 hebben deze dag ook bezoek gehad van kinderboekenillustrator Saskia 
Halfmouw. Zij heeft o.a. tekeningen gemaakt bij de boeken Foeksia de miniheks van Paul van Loon, 
Tijger in de war van Jacques Vriens en Kaat en Ko van Vivian den Hollander. De kinderen hebben onder 
haar deskundige leiding de meest mooie tekeningen gemaakt! 
 
Daarnaast hebben alle groepen afgelopen woensdag of vrijdag bezoek gehad van Kim, werkzaam bij 
Exotus Serpenti. Zij bracht o.a. een slang, schildpad en een slak mee. Veel kinderen waren onder de 
indruk van deze reptielen en hebben zelfs de slang, schildpad en slak vast gehouden! 
De groepen 4 t/m 8 zijn ook nog op bezoek geweest bij de prachtige dieren van de familie Bouman. De 
kinderen hebben hier verschillende dieren gezien: alpaca’s, struisvogels en zelfs zebra’s. Dat was 
genieten! (De kinderen van groep 1/2 en 3 zullen in het voorjaar gaan, zodat zij in het voorjaar de 
lammetjes kunnen aaien!) 
 
We werken de komende week in alle groepen verder aan het thema van de Kinderboekenweek! De 
Kinderboekenweek wordt vrijdag 14 oktober gezamenlijk afgesloten. Op donderdag 20 oktober a.s. 
houden wij onze jaarlijkse inloopmiddag/avond. Dan kunt u alles komen bewonderen! 
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Even voorstellen….. stagiaires 

Hallo allemaal, ik ben Tim Borgers ik ben 20 jaar, ik kom uit 
Zevenaar en ik loop dit schooljaar stage op ’t Scathe in groep 6 en na 
februari in groep 5. Ik studeer de pabo aan de Iselinge hogeschool in 
Doetinchem waarvan ik nu in klas 1 zit. Voordat ik aan de pabo 
studeerde heb ik de filmacademie gedaan. Deze opleiding duurde 4 
jaar en ik heb hier dan ook mijn diploma voor gehaald. De rede dat 
ik voor de pabo heb gekozen is dat ik tijdens één van mijn stages 
een keer in de week voor de klas stond en dat vond ik zo leuk dat ik 
daar mijn beroep van wil maken. Ik heb er zelf super veel zin in! En 
jullie zullen mij vast een keer zien.  

 

Hoi allemaal! Mijn naam is Isa Beumer, ik ben 19 jaar oud en ik woon in 
Rheden. Ik ben bezig met de opleiding onderwijsassistent in Ede en ik zit nu 
in mijn derde jaar. Dit jaar loop ik stage op het ‘t Scathe in groep 4. Daar ben 
ik kort geleden van start gegaan en ik heb het erg naar mijn zin! In groep 4 
ben ik op de maandag en dinsdag te vinden en over een paar weken ook op 
de woensdag!  Naast de opleiding die ik volg doe ik graag nog een aantal 
dingen. Sinds een paar jaar is wandelen een nieuwe hobby van mij geworden. 
Ik loop standaard 10.000 stappen op een dag en probeer elke dag een 
wandeling in het bos te maken. Ook ben ik een grote boekenwurm. Vaak als 
ik even niks te doen heb, pak ik snel een boek tevoorschijn. En als laatst vind 
ik het altijd heel erg gezellig om met vrienden of familie wat te doen. Ik vind 
het fijn om mensen om mij heen te hebben en daar ook tijd voor te maken. 
Zijn er vragen? Dan beantwoord ik deze graag. 

 

 

 

Kennismaking schoolmaatschappelijk werk 

In een vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over schoolmaatschappelijk werk op ’t Scathe. 
Schoolmaatschappelijk werker Sharon Wieringa is vanaf dit schooljaar bij ons op school aanwezig. U 
kunt bij haar terecht voor vragen over voeding, slapen, sociaal emotionele ontwikkeling of anderen 
opvoedkundige vragen. Op de inloopavond van woensdag 20 oktober is Sharon ook aanwezig om 
kennis met u te maken.  
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Volleybaltoernooi 

Op maandag 19 september was het dan zover: het volleybaltoernooi 
voor de groepen 6-7-8! Onze school deed mee met 5 teams. Dat er 
zoveel kinderen enthousiast waren om mee te doen, was al een 
succes! Alle teams speelden 3 wedstrijden in de voorrondes. Wat was 
het leuk om te zien hoe fanatiek en sportief iedereen was! 

 
Uiteindelijk waren er twee teams klaar na de voorrondes en drie 
teams zaten in de finaleronde: het team van groep 6, groep 7 en een 
team van groep 8. De jongens van groep 8 verloren vervolgens echter 
nipt: het werd net 7-6 op het eindsignaal, maar wat was het 
spannend!  

De teams van groep 6 en 7 wonnen hun wedstrijden in de finale en 
werden de kampioenen van de middag. Beide teams hebben kaartjes 
gewonnen voor de voorrondes van het WK volleybal in het 
GelreDome. Daarnaast zijn de winnende teams ook nog gehuldigd 
door het Duitse nationale volleybalteam. Zevenaar en Duiven zijn 
namelijk tijdens het WK de gastgemeenten voor het Duitse nationale 
team. Echt helemaal geweldig. Gefeliciteerd allemaal! 
 
Dank aan de coaches en de supporters! Het was een leuke en vooral sportieve middag. 
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Muzieklessen Kunstwerk! 

Ook aankomend jaar mogen wij de vakleerkrachten muziek vanuit Kunstwerk! weer verwelkomen op 
onze school. De groepen 4 tot en met 8 krijgen ieder een uniek aanbod op het gebied van muziek en 
instrumenten en zullen vooral proactief bezig zijn met het maken van muziek.  

De muzieklessen zullen met een feestelijk optreden worden afgesloten, 
waar u allen bij bent uitgenodigd. Wanneer dit zal zijn volgt t.z.t., dus 
houd de nieuwsbrief in de gaten!  

 

Praktische mededelingen 

Gym 

Misschien allang bekend, maar voor de ander toch even een reminder. Het gymrooster van onze 
school. Zou u rekening willen houden met het meegeven van geschikte gymkleding? Graag zien wij de 
kinderen mét sportschoenen (belangrijk voor de veiligheid) voorzien van een witte zool. Wij adviseren 
om waardevolle spullen thuis te laten en kinderen met lang haar dit vast te dragen. 
 

  

 

Waterdag  

Woensdag waterdag. We brengen het graag nog even onder de aandacht, om 
zo stil te staan bij gezond eten en drinken.  
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Info voor het Basisonderwijs 

 

 

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op 

het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, 

een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

Standaard onderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de 

doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind 

thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt  thuis 

voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de 

gezondheid of het gedrag van uw kind. 

Spreekuren 

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts 

of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, 

zien, motoriek, groei), welzijn 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). 

U kunt altijd ook zelf een afspraak maken met de JGZ. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de groei of ontwikkeling 

van uw kind of andere vragen heeft. 

Informatie- en afsprakenlijn 4-18 jaar 

Telefoon: 088 355 60 00 maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur 

Mail adres: ggd@vggm.nl 

  

tel:088355%2060%2000
mailto:ggd@vggm.nl
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 Aankondiging activiteiten Caleidoz 
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Aankondiging Sjors Sportief 


