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Niet vergeten 

16 t/m 20 maart Week van de Lentekriebels 

25 maart  studiedag team/ leerlingen vrij 

10 april t/m 13 april Goede Vrijdag en Pasen  

17 april  koningsspelen 

week  16 en 17 entreetoets in gr. 7 

week 17  eindtoets gr. 8 

27 april t/m 8 mei meivakantie 

11 mei   luizencontrole 

18 t/m 20 mei  kamp groep 8 

21 en 22 mei   Hemelvaart 

1 juni   2e pinksterdag 

2 juni   studiedag team/ leerlingen vrij 

 

Schoolafspraken 

De komende tijd gaan we speciaal aandacht besteden aan de 

volgende afspraken:  

“Omgang met meubilair”  

“Als je een prik-, plak- of ander knutselwerkje doet, bescherm je 

je tafel goed.” 

“Speelplaats” 

“De speelplaats is om te spelen. Eet en drink op je gemak, maar 

gooi het afval in de prullenbak.” 

                                                                                               

Welkom nieuwe leerlingen 

In februari j.l. hebben we tijdens de open dagen  al 16 leerlingen 

kunnen inschrijven die in de loop van het nieuwe schooljaar  

2019-2020 bij ons op school komen. Daar zijn we heel erg blij 

mee. Wij wensen alle kinderen alvast een fijne schooltijd toe bij 

ons  op ‘t Scathe. 

 

Naschools sporten vanaf 4 maart 

Het naschools sporten is inmiddels weer van start gegaan in de 

gemeente Zevenaar. In de periode tussen de voorjaarsvakantie 

en de meivakantie zal de naschoolse sport op verschillende 

woensdagmiddagen ook weer terugkomen in Pannerden!           

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van ’t Scathe zijn dan weer 

welkom.                                                                                                         

Locatie: schoolplein ’t Scathe  

Tijd: elke woensdag van 13.15 -14.15 uur vanaf 4 maart t/m 22 

april. 

 

Voorleeswedstrijd 

Tess Hulshoff heeft op zaterdag 15 februari j.l. meegedaan aan 

de kwartfinale van de Nationale voorleeswedstrijd. Het voorle-

zen ging weer prima. Super goed gedaan Tess!                         

Helaas mocht Tess niet door naar de volgende ronde. 

 

Week van de lentekriebels 

Van 16 t/m 20 maart wordt de “Week van de Lentekriebels” 

voor het basisonderwijs georganiseerd. Dit jaar staat de week 

in het teken van  “Het geven van seksuele vorming is een 

feestje!”.  We praten dan in de groepen over het lichaam,    

relaties en over seksualiteit. (Zie ook: 

www.seksuelevorming.nl /www.weekvandelentekriebels.nl.) 

                                                                                                            

Wij worden een duurzame school!                                                 

Trots kunnen we jullie vertellen dat onze school eigen          

zonne-stroom gaat opwekken. Er worden namelijk  134       

zonnepanelen op ons dak geïnstalleerd door Slim Opgewekt! 

Wij gaan evenveel opwekken als dat we gaan gebruiken, dus 

wij worden stroomneutraal!                                                                   

Maar dit niet alleen! We willen ook bewuster omgaan met ons 

energieverbruik. In januari zijn alle TL-lampen al vervangen 

door zuinige ledlampen. Hoeveel stroom we precies opwek-

ken en hoeveel we gebruiken, kunnen we straks live zien op 

een Energiescherm dat in de school komt te hangen.               

Bij verduurzaming gaat het niet alleen om de technische 

maatregelen maar de educatie over duurzaamheid is minstens 

zo belangrijk. Daarom worden de leerlingen volgend school-

jaar op een leuke manier meegenomen in de wereld van duur-

zaamheid via een bewustmakingsprogramma.                          

Alle leerlingen gaan duurzame opdrachten doen in een 

Wattson’s laboratorium! Wordt vervolgd! 

Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april                                                                                  

Op zaterdag 18 april a.s. vindt de Techniekdag weer plaats in 

de Liemers. Doel van de Techniekdag is om kinderen in de 

leeftijd van 9 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten 

komen met techniek. Deelnemende bedrijven en onderwijsin-

stellingen laten op de Techniekdag door middel van doe-

activiteiten zien hoe leuk en breed techniek is. Alle aspecten 

en niveaus komen deze dag aan bod: van timmeren tot experi-

menteren in een laboratorium en van autoschadeherstel tot 

programmeren van een robot. De Techniekdag op zaterdag 18 

april vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan 

de Dijkgraaf 24 in Duiven. De Techniekdag is geopend van 

10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. 

Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over deze dag vind 

je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers. 

 


