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Niet vergeten
2 juli
1o juli
24 augustus
24 augustus

kennismakingsmiddag
12.00 uur start zomervakantie
1e schooldag van 2020-2021
10.00u luizencontrole

Vakantierooster 2020-2021
* onder voorbehoud i.v.m. de coronacrisis
5 en 6 oktober
kermis*
19/10 t/m 23/10
herfstvakantie
21/12 t/m 1/1
kerstvakantie
15/2 t/m 19/2
krokusvakantie
2/4 en 5/4
Goede Vrijdag en Pasen
26/4 t/m 7/5
Koningsdag + meivakantie
13 + 14 mei
Hemelvaart
24 mei
2e pinksterdag
26/7 t/m 5/9
zomervakantie
14 oktober
studiedag (personeelsdag LiemersNovum)
De vrijdagmiddag voor de Kerst– en Zomervakantie zijn alle
leerlingen vrij vanaf 12.00u.
* Kermis: mocht de kermis onverhoopt niet doorgaan dan
worden dit gewone schooldagen en hebben de kinderen vrij op
18 november en 25 juni 2021.

Oproep “luizenwerkgroep”
De werkgroep zoekt nieuwe leden. Als u op de maandag na elke
vakantie een uurtje vrij heeft om de werkgroep te komen versterken nodigen wij u graag uit om u op te geven. Voor meer
informatie of om uzelf al aan te melden voor de werkgroep,
kunt u contact opnemen met Gerrie Kleintjes, leerkracht van
groep 2.

Groepsindeling 2020-2021
Groep 1-2 a Dorothé Pes en Gerrie Kleintjes
Groep 1-2 b Daniëlle Aarntzen en Anouk Smit
Groep 3
Anouk Smit en Anoek Meurs
Groep 4
Ilona van den Berg en Margriet Storkhorst
Groep 5
Robert L’Ami
Groep 6
Suzanne Kateman en Ilona ven den Berg
Groep 7
Marleen Wezendonk en Chantal Kuiper
Groep 8:
Linda Verbiesen en Els van Kuppeveld
Overige taken:
Onderwijsassistent
Ellen Pouwels
Administratie
Trudy Pes
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Nieuws van juf Esther
Beste ouders/verzorgers, met ingang van het nieuwe schooljaar heb ik een nieuwe baan en ga ik ‘t Scathe verlaten. Ik ben
gevraagd om terug te komen op mijn oude school. Ik heb alles
goed overwogen en besloten om dit te gaan doen. Ik wil u
bedanken voor de fijne samenwerking.
Vriendelijke groet, Esther Aukes

Nieuwe collega juf Chantal
Beste allemaal, mijn naam is
Chantal Kuiper, ik ben 22 jaar
oud en woonachtig in
's-Heerenberg. Mijn favoriete
dingen om te doen zijn zwemmen, met vrienden afspreken,
op vakantie gaan en shoppen.
Verder ben ik erg leergierig en
enthousiast om les te
geven. In juni 2019 ben ik afgestudeerd aan Iselinge
Hogeschool te Doetinchem. Aankomend schooljaar mag ik op
basisschool 't Scathe komen werken. Ik zal op donderdag en
vrijdag te vinden zijn in groep 7. Ik kijk erg uit naar een leuke
en leerzame tijd en hoop jullie allemaal snel te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Chantal Kuiper

Blijf vooral lezen, ook in de vakantie
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens
de zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit
gaan, terwijl kinderen die veel lezen een hoger leesniveau
hebben na de vakantie. Nu denk je misschien: ‘Is dat nu nodig,
mijn kind heeft toch vakantie en heeft ook ontspanning
nodig?’. Dat is ook zo! Juist in de vakantie kan je kind
leeskilometers maken met andere teksten dan die hij/zij op
school gewend is. En uiteindelijk helpt je je kind ermee; als er
in de vakantie wordt gelezen verloopt de overgang naar het
lezen op school na de vakantie gemakkelijker .
Tips: Kies een boek dat je kind leuk vindt om te lezen, lezen
kan overal, lees een kwartier per dag, maar er een ritueel van
(bijvoorbeeld voor het slapen), geef het goede voorbeeld.
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