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In deze nieuwsbrief o.a : 
 

• Favoriete boeken van 2021 

• Schoolbibliotheek 

• Even voorstellen; nieuw ouderlid in de MR 

• Schoolreisje 

• Rapporten en gesprekken 

• Activiteitenoverzicht laatste periode (zomercarnaval, afscheid collega's, afscheid groep 8) 
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Favoriete boeken van 2021 

Alweer een poosje geleden hebben alle kinderen een stemformulier mee naar huis gekregen om te 
stemmen op hun favoriete boek van 2021. In Nederland hebben in totaal 52.448 kinderen gebruik 
gemaakt van hun stemrecht. Zes boeken - drie in de categorie 6 t/m 9 jaar en drie boeken in de 
categorie 10 t/m 12 jaar maakte kans om de Kinderjury te winnen.  
 
Genomineerde titels 6 t/m 9: 
Hanneke de Zoete - De zoete zusjes gaan op vakantie.  
Rico Hop - Dwars en co. 
Thomas van Grinsven en Rutger Vink - De avonturen van Rutger, Thomas en Paco. De magische 
halsband. 
 
Genomineerde titels 10 t/m 12 jaar: 
Jozua Douglas - Bureau Speurneus en de boekenmaffia. 
Kevin Hassing - Mus & kapitein Kwaadbaard en de koers naar de Kraken. 
Jeff Kinney - Het leven van een loser. Kopje onder. 
 
De Kinderjury is de belangrijkste publieksprijs voor kinderboeken. Op 22 mei werd tijdens Het Grote 
Kinderjury Feest in Bibliotheek Utrecht bekendgemaakt welke twee boeken de spannende 
stemmenwedstrijd hebben gewonnen. De winnaars zijn: Thomas van Grinsven & Rutger Vink met hun 
boek De magische halsband (Kosmos) in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar. En in de categorie 10 t/m 12 
jaar wint Kevin Hassing met Mus & kapitein Kwaadbaard en de koers naar de Kraken (Luitingh-
Sijthoff). 
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Opening schoolbibliotheek 

Deze week was het dan zover. We zijn begonnen met de bibliotheek op school. Alle kinderen uit alle 

groepen mochten een boek uitzoeken. Dit is vanaf nu wekelijks dankzij de vele betrokken ouders die 

zich hebben aangemeld.  

Wij zijn hier ontzettend blij mee! Heel fijn dat we dit samen kunnen doen.  

De nieuwe boekenkasten zijn in de maak zodat we binnenkort de boeken nog beter kunnen etaleren.  

 

 

Even voorstellen…. Nieuw ouderlid in de MR 

Beste mensen betrokken bij 't Scathe, 

Sinds april 2021 wonen mijn man ik met onze 2 kinderen aan de Hoogeweg 
in Pannerden. Onze oudste zoon Willem gaat sinds september naar het 
Candea in Duiven en onze jongste zoon Bram is eind november 4 jaar 
geworden en gaat elke dag met veel plezier naar school bij 't Scathe. 

Na het afronden van mijn studie heb ik 6 jaar gewerkt als docent op een 
school voor speciaal onderwijs en de laatste 10 jaar ben ik actief als 
zelfstandig ondernemer van een BSO en een logeerhuis. Ik hoop dat ik 
met mijn ervaring in het onderwijs en als zelfstandig ondernemer kan 
bijdragen aan 't Scathe. Verder vind ik het leuk om betrokken te zijn bij 
de school omdat werken met kinderen de plek is waar mijn hart ligt en ik 
hoop zo ook weer nieuwe mensen te leren kennen. 

Met vriendelijke groet, 

Natascha Broekhuisen 
 
 
Namens de MR en leerkrachten van ’t Scathe wensen wij Natascha een warm welkom toe.  
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Schoolreisje 

De spanning was al enkele dagen aanwezig en afgelopen 
woensdag, 15 juni, was het eindelijk zover. Het schoolreisje! 
Gewapend met zonnebrand, onze kenmerkende rode t-shirts en 
een bult aan energie zijn de kinderen op pad gegaan. Wat hebben 
ze op deze stralende dag genoten van het schoolreisje. 

Namens het team willen wij via deze weg de OV bedanken voor 
de goede organisatie.  
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Rapporten en gesprekken 

De afgelopen weken zijn de LOVS toetsen weer afgenomen. Dit betekent ook dat de leerkrachten 

bezig zijn met het samenstellen van de rapporten. De rapporten gaan op woensdag 13 juli mee naar 

huis. Mogelijk neemt de groepsleerkracht contact met u op over een eindgesprek. Heeft u geen 

uitnodiging ontvangen, maar is een gesprek wel wenselijk? Neem dan contact op met de 

groepsleerkracht(en), zodat er een gesprek ingepland kan worden. 

 

Activiteitenoverzicht laatste periode   

Woensdag 13 juli Rapporten mee naar huis 

Donderdag 14 juli  Afscheid voor juf Margriet, juf Diane en juf Pauline 

Vrijdag 15 juli  Zomercarnaval op ’t Scathe 

Maandag 18 juli  Musical groep 8 voor leerlingen van ‘t Scathe 

Dinsdag 19 juli  Musical en afscheidsavond groep 8 voor ouders van de leerlingen uit groep 
8 

Woensdag 20 juli  Laatste schooldag van groep 8 op ’t Scathe 

Vrijdag 22 juli  Laatste schooldag en start van de zomervakantie om 12.00 uur 

 

 

 


