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In deze nieuwsbrief o.a : 
 

• Beste ouders en verzorgers 

• Formatie 

• Koningsspelen 

• Schoolreisje 

• Vernielingen op het kleuterplein 

• Voorstellingen in het Musiater 

• Persoonlijke berichten sturen via Social Schools 

• Afscheid juf Margriet 

• Vakantierooster en studiedagen 

• Laatste inloopweek van dit schooljaar 
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Beste ouders en verzorgers,  

En zo is de laatste periode van ons schooljaar alweer aangebroken, genietend van het zonnige weer.  

De zon geeft ons energie en een goed gevoel. Samen kunnen we weer lekker naar buiten om te 

spelen, leren en/of gymmen. Fijn dat dit allemaal weer kan.  

 

Achter de schermen zijn we op school al druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.  

Wat gaan we doen met de formatie? Welke nieuwe items pakken we samen aan?  En hoe kunnen we 

volgend jaar ook weer meer activiteiten organiseren waarbij we u kunnen uitnodigen? 

Allemaal belangrijke en leuke thema’s om met elkaar over na te denken. 

Zeker het laatste punt, want de samenwerking met u is een belangrijke succesfactor voor de kinderen.  

Laten we hopen dat we dit soort dingen straks ook weer structureel kunnen plannen.  

 

Ook het schoolreisje komt dichterbij.  De oudervereniging is hier alweer druk mee bezig. Erg leuk!  

We maken er weer een fantastische dag van. 

Naast het schoolreisje hebben we natuurlijk ook nog het kamp van groep 8 en de voorbereiding voor 

de eindmusical. Altijd een hoogtepunt van het schooljaar!  

Verder hebben we de komende tijd nog een aantal vrije dagen; 

Hemelvaartsdag en de vrijdag na Hemelvaart, tweede 

Pinksterdag en onze laatste studiedag op 24-6.  

In de weken van 7 t/m 24 juni worden de LOVS Cito toetsen 

afgenomen. Deze toetsen nemen wij af om onze 

onderwijskwaliteit goed te kunnen blijven monitoren en te 

evalueren zodat we ons aanbod nog beter af te kunnen 

stemmen.  

Wij wensen u veel zonnestralen en mooie vrije dagen toe! 

  

Inloopweek  
Voor de meivakantie vond wederom een succesvolle inloopweek plaats op onze school. Het is fijn om 
alle ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en andere geïnteresseerden tijdens de inloopweken in ons 
gebouw te verwelkomen. Ook volgend schooljaar zullen we de inloopweken weer inplannen. De 
leerlingen laten u graag de klas zien en vertellen u over de invulling van de dag en wat zij allemaal 
beleven. Dit jaar plannen we nog één inloopweek. In eerdere berichtgeving hadden we die gepland in 
de laatste schoolweek. Echter, gezien alle activiteiten in die week, komt dit minder goed uit. De laatste 
inloopweek plannen we daarom van 11 t/m 15 juli. We hopen ook dan weer op een grote opkomst! 
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Koningsspelen 2022  

Vrijdag 22 april kleurde ’t Scathe oranje. Via Social Schools hebben we al het succes gedeeld, maar via 
deze weg nogmaals onze dank die uitgaat naar de stagiaires voor de organisatie en naar alle 
hulpouders die met veel enthousiasme de kinderen hebben begeleid tijdens de Koningsspelen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreisje woensdag 15 juni 

Bijna is het dan zover! Op woensdag 15 juni gaan de kinderen op schoolreisje. Wij hebben er zin in! 
De kinderen gaan naar de volgende locaties:  

Groep 1-2 naar Hof van Eckberge in Eibergen 

Groep 3-4 gaan naar De Waarbeek in Hengelo  
Groep 5-6-7-8 gaan naar Avonturenpark Hellendoorn in Hellendoorn 

We maken er een mooie dag van! 

Verdere informatie over het schoolreisje volgt binnenkort via een bericht op Social Schools.  
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Even voorstellen onze nieuwe intern begeleider 
In april hebben we u laten weten dat onze intern begeleider, Pauline Poelmans, ons aan het einde van 

het schooljaar gaat verlaten. Zij zal haar onderwijs-carrière voortzetten op het Klokhuis in Duiven. 

Samen met de MR hebben we de procedure opgestart en zijn we op zoek gegaan naar een vervanger.  

We zijn blij u te kunnen melden dat dit gelukt is. Vanaf volgend schooljaar komt Dieske Sprenkelder 

ons team versterken als onze nieuwe intern begeleider. Volgend jaar kunt u natuurlijk kennis met haar 

maken door gewoon eens binnen te lopen, maar voor nu stelt ze zich graag in deze nieuwsbrief aan u 

en de kinderen voor.  

 

Hallo kinderen en ouders/verzorgers van ‘t Scathe, 

 
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kom ik het team versterken 
als intern begeleider.  
Een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb. 
Mijn naam is Dieske Sprenkelder, ik ben 30 jaar en woon samen met 
mijn vriend in Silvolde. Ik hou ervan lekker actief bezig te zijn en dat 
doe ik voornamelijk door te volleyballen. 
 
Op dit moment werk ik als intern begeleider op IKC De Triangel in 
Aalten. Voor mijn start in Aalten heb ik als leerkracht gewerkt op basisschool Lindenhage in Zevenaar. 
 
Ik kijk er enorm naar uit kennis te maken met alle leerlingen van ‘t Scathe en natuurlijk alle ouders. 
 
We zien elkaar in het nieuwe schooljaar! Voor nu wens ik jullie allen een fijne afsluiting van het 
schooljaar en een heerlijke zomervakantie. 

 

Vriendelijke groet, 
Dieske Sprenkelder 

 

Formatie 2022-2023 
 
Intern zijn we natuurlijk alweer druk bezig met het organiseren van volgend schooljaar. Wat gaan we 
doen? Waar gaan we ons in scholen en wie gaat welke groep doen, zijn belangrijke thema’s.  
Ook voor u is het natuurlijk fijn te weten bij wie uw kind(eren) volgend jaar in de groep komen.  
Binnen onze stichting, Liemers Novum, hebben we afgesproken dit op 10 juni met de ouders te 
communiceren. Dit omdat op sommige scholen leerkrachten wisselen van werkplek. Door dit samen te 
communiceren voorkomen we onduidelijkheden.  
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Vernielingen op het kleuterplein 
Trots zijn wij op ons nieuwe kleuterplein en trots willen 

wij graag blijven. Helaas hebben er in de meivakantie 

verschillende vernielingen plaatsgevonden. Hier zijn wij 

erg van geschrokken en we vinden dit erg jammer. 

 

Omdat we graag willen dat het schoolplein zo mooi  

blijft vragen we uw hulp. 

 

Ziet u opvallende gebeurtenissen?  

Het zou ons ontzettend helpen als u contact opneemt  

met de wijkagent. 

Alvast: dank jullie wel!  
Zo kunnen we met veel plezier blijven spelen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid juf Margriet 

Na meer dan 45 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, waarvan 39 jaren op ’t Scathe, gaat 
juf Margriet aan het einde van het schooljaar met haar welverdiende pensioen. Dit laten we natuurlijk 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Binnenkort volgt hier meer informatie over.  
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Voorstellingen in het Musiater 

Doordat we het coronatijdperk steeds meer achter ons kunnen 
laten, betekent dit dat er weer veel meer mogelijkheden zijn om 
met de kinderen op pad te gaan. En van deze mogelijkheden maken 
wij graag gebruik.  
Alle kinderen van ’t Scathe zullen dit schooljaar met hun klas een 
voorstelling gaan bezoeken in het Musiater.  
Om deze uitstapjes door te kunnen laten gaan, zullen de 
leerkrachten via Social Schools een oproep doen voor 
ouders die willen rijden. 

De voorstellingen die wij gaan bezoeken zijn als volgt: 

 

Groep 1/2a en b gaan naar ‘Een ober van niks’ van Jansen en de Boer op vrijdag 8 juli. 
Groep 3,4 en 5 gaan naar ‘Pff’ door Theatergroep Graasland op woensdag 1 juni 
Groep 6,7 en 8 gaan naar Emmy for president door Theater Wei op dinsdag 7 juni 

De data zijn nog reeds onder voorbehoud. U hoort zo snel mogelijk van de groepsleerkrachten 
wanneer deze data definitief zijn. 

 

Social Schools: persoonlijk bericht sturen aan de leerkracht 

Sinds 1 mei zijn binnen Social Schools de gesprekken (chat) en de persoonlijke berichten samengegaan 
in de nieuwe gesprekken functie. 
We hebben gemerkt dat niet iedereen de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek te starten heeft 
kunnen vinden. Op de volgende website staat heel duidelijk hoe dit werkt:  
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4417056467218-Gesprekken-en-persoonlijke-
berichten-gaan-samen 

Mocht u na het lezen van bovenstaande uitleg nog vragen hebben over het versturen van een 
persoonlijk bericht, stuur dan een mailtje naar ict.scathe@liemersnovum.nl   

 

 

 

 

 

 

 

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4417056467218-Gesprekken-en-persoonlijke-berichten-gaan-samen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4417056467218-Gesprekken-en-persoonlijke-berichten-gaan-samen
mailto:ict.scathe@liemersnovum.nl
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Vakantierooster/vrije dagen en studiedagen 2022 – 2023  
Bijgevoegd de vaststaande vakantiedagen voor het aankomende schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije dagen Data 

Kermis 3 okt en 4 okt 

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 

 

Naast het vakantierooster hebben we nog studiedagen die we als school hebben ingepland. Hierbij de 
studiedagen voor schooljaar 2022-2023. Belangrijk is hierbij wel te vermelden dat we deze dagen 
natuurlijk proberen aan te houden. Nu zijn we deels ook afhankelijk van derden (partijen die 
bijvoorbeeld invulling geven op een studiedag). Het kan dus zijn dat we mogelijk nog moeten wisselen. 
Uiteraard laten we u dit dan op tijd weten. 

 

Studiedagen 

31-10-2022 

06-12-2022 

17-02-2023 

06-04-2023 

17-05-2023 

23-06-2023 
 

 


