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Scathe nieuwsbrief 
 

www.scathe.nl                      “Het gaat er niet om of je de beste bent, maar of je beter bent dan gisteren”         

Niet vergeten         

19 t/m 23 oktober     Herfstvakantie  

20 oktober     luizencontrole door ouders zelf 

6 november   start Mediawijsheidweek 

Alvast noteren: 

17 mei 2021   schoolfotograaf (ipv 19 mei)  

 

Schoolafspraken 

De komende tijd besteden we speciaal aandacht aan de          

volgende afspraken: 

“Kapstokken”  

“Als je binnenkomt bij je klas, komt aan een vrije kapstok je jas 

en in de wasmand je tas.” 

“Hal/ gang” 

“In de hal en in de gangen rustig praten (liniaalstem) en niet 

rennen, daar moet je maar aan wennen!” 

“Toilet” 

“Opgelet, 1 kind tegelijk naar het toilet. Opgelet; voor of na de 

uitleg mag je naar het toilet.” 

 

Herinnering afspraak wegbrengen/halen van uw kinderen 

Alle ouders nemen bij het schoolmuurtje afscheid van de kinderen. 

De leerlingen gaan zonder ouders naar binnen en buiten, ook 

als ze later komen of opgehaald moeten worden. Alleen ouders 

die zijn uitgenodigd door de leerkracht mogen naar binnen via 

de hoofingang. Bij de hoofdingang staat een zeeppompje klaar 

zodat u daar uw handen kunt desinfecteren.  

 

Kinderboekenweek 2020 

Woensdag 7 oktober is de Kinderboekenweek met als  thema 

“En toen?” gestart. Vervolgens hebben alle groepen aandacht 

aan het thema “En toen?” besteed. Voor de groepen 4 t/m 8 

stond er een spannende voorleeswedstrijd op het programma 

waarbij de kinderen strijden om de titel “klassenkampioen 

2020” en de bijbehorende oorkonde. De klassenwinnaars uit de 

groepen 7 en 8 strijden vervolgens nog eens apart om de titel 

“schoolvoorleeskampioen”. De winnaar van groep 7 of 8 wordt 

namens onze school voorgedragen voor de voorrondes van de 

nationale voorleeswedstrijd. 

 

Stichting Leergeld de Liemers                                                                  

Stichting Leergeld biedt kinderen uit minima- gezinnen kansen 

om te kunnen deelnemen aan binnen en buitenschoolse activi-

teiten. Stichting Leergeld ondersteunt daarom hun ouders met 

bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor 

een schoolreis, een computer of een fiets of met de                

contributie voor een sportvereniging. Kinderen hoeven op 

deze manier niet aan de zijlijn te blijven staan, maar kunnen 

zich ook ontwikkelen! Zelfs als uw kind naar de basisschool 

gaat en wil deelnemen aan de Vakantiespelen, kunt u dit jaar 

een beroep doen op Stichting Leergeld. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld de Liemers.  

Email: info@leergelddeliemers.nl  

Website: www.leergelddeliemers.nl              

Speelplaats: speeltoestel en pannaveld 

Wij hebben een prachtige speelplaats met pannaveldje en 

speeltoestel aan de voorkant van ons schoolgebouw.          

Daar mogen de kinderen ook na schooltijd spelen               

(eigen verantwoordelijkheid). De kinderen moeten zich dan 

wel aan de afgesproken regels houden: voetballen alleen in de 

pannabak, het speeltoestel gebruiken om te klimmen en te 

klauteren en het afval in de prullenbak. 

 

Cultuureducatie met Kwaliteit II  

De AMV (Algemene Muzikale Vorming) lessen voor groep 4 

zijn weer gestart op donderdag 24 september.                            

De eindpresentatie van groepen 4 is op donderdag 4 maart 

gepland (o.v.b.). Donderdag 17 september zijn de muziek-

workshops trompet en slagwerk in groep 5 en 6 gestart 

(eindpresentatie vermoedelijk donderdag 28 januari) en in 

februari 2021 starten de workshops “Soundtrap” in groep 7 en 

8.  De muzieklessen zullen betaald worden vanuit CMK II en 

door de school.   

 

Jeugdarts basisschool ‘t Scathe 

Vanaf dit schooljaar is Iris Boerboom, jeugdarts GGD Gelder-

land-Midden, weer verbonden aan de scholen in Rijnwaarden. 

Voor een afspraak of persoonlijke vragen kunt u bellen op 

werkdagen tussen 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur via:             

088-3556000.   

 

Week van de mediawijsheid: “Je hebt het zelf in de hand”  

Online media bieden talloze mogelijkheden, maar kunnen ook 

veel van je vragen.                                                                                       

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 

2020) kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken om 

gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor 

iedereen anders. Waar voel jij je goed bij?                                        

Je hebt het zelf in de hand! 


