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Voorwoord 

En dan is het alweer november. Dit betekent dat de start van het schooljaar er nu echt op zit.  
We kijken terug op een fijne start van schooljaar 2022 – 2023 en gaan nu weer fris van start na een 
welverdiende herfstvakantie.We zijn getrakteerd op heerlijk weer, maar nu is dan toch echt de herfst 
aangebroken. Inmiddels zijn wij op school alweer druk met de voorbereidingen voor Sinterklaas en 
Kerst. Ook de komende tijd staan er weer leuke activiteiten op het programma. 

 
Studiedag  

Terwijl de kinderen nog hebben kunnen genieten van een extra vakantiedag, hebben de leerkrachten 
maandag 31 oktober in de schoolbanken gezeten op de studiedag. Verschillende thema’s hebben de 
revue gepasseerd. Zo hebben wij extra informatie gekregen vanuit de bibliotheek om zo optimaal 
gebruik te kunnen maken van onze BOS (bieb op school). Daarnaast hebben wij weer een opfriscursus 
gehad met betrekking tot het begeleiden van studenten van de lerarenopleiding aan het Iselinge te 
Doetinchem.  

Ook zij wij inhoudelijk aan de slag gegaan met ‘zicht op ontwikkeling’. Want welke informatie over de 
leerroute van uw kind is voor ons nou van belang? En vooral hoe registreren we deze informatie en 
misschien wel de belangrijkste vraag; wat doen we met deze informatie? We hebben gekeken naar de 
verschillende formats die we al hebben en zijn met elkaar in gesprek gegaan over loopt het, lukt het en 
leeft het? We hebben verzameld wat we graag willen behouden / blijven doen en ook dat wat voor 
ons minder prettig werkt. Nu de wensen zijn geïnventariseerd gaan we verder met ontwikkelen om zo 
ons zicht op ontwikkeling optimaal vorm te kunnen geven. 

Tot slot hebben we het tevredenheidsonderzoek besproken dat afgelopen mei is ingevuld door u als 
ouders, de leerlingen van groep 6 tot en met 8 en onze medewerkers. Fijn dat u als ouders de tijd 
heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. Uw input is erg belangrijk voor ons, zodat wij ons 
kunnen blijven ontwikkelen!  

 

Geslaagde inloopmiddag/avond 

Donderdag 20 oktober hebben we eindelijk weer een inloopmiddag/ avond kunnen organiseren. Wat 

was er een prachtige opkomst. We hebben genoten van het enthousiasme waarmee de kinderen de 

opdrachten hebben uitgevoerd in het bijzijn van papa’s, mama’s, broertjes / zusjes, opa’s, oma’s en 

andere belangstellenden. OV en Boefies bedankt voor jullie aanwezigheid, want ook de hal was een 

drukbezette plaats om samen te komen!  
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Aankondiging november gesprekken 

Aan het begin van het schooljaar hebben de keer-om gesprekken plaats gevonden. Hierin hebben de 
ouders en kinderen kennis gemaakt met de huidige leerkracht(en) en zijn de onderwijsbehoefte voor 
het komende schooljaar in kaart gebracht. Deze maand volgen de eerste voortgangsgesprekken. Dit 
gesprek is bedoeld om u te informeren over de voortgang en ontwikkeling van uw kind. De gesprekken 
staan gepland voor de periode van 21 november tot en met 2 december. U kunt zich vanaf woensdag 
16 november inschrijven voor de gesprekken via Social Schools. Wij hopen u allen weer tijdens deze 
gesprekken te ontmoeten. 

 

Voorleeskampioen 

Vrijdag 14 oktober hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst in 
de hal. Alle groepen hebben iets laten zijn waar zij de 2 weken aan hebben gewerkt, maar met name 
centraal stond de finale van de voorleeswedstrijd op ’t Scathe. Waar in de groepen 3 tot en met 6 per 
groep een winnaar is gekozen, ging het in de groepen 7 en 8 om de felbegeerde titel van 
Voorleeskampioen van ’t Scathe. En dat niet alleen. De winnaar van onze school mag ons 
vertegenwoordigen op de regionale voorleeswedstrijd. In groep 7 en 8 zijn daarom voorrondes 
gehouden en daaruit zijn per groep 2 namen gekomen die mochten voorlezen op 14 oktober. Uit 
groep 7 waren dat Hugo en Joep en uit groep 8 Bowy en Loes.  

We hebben Joep gevraagd naar zijn voorbereiding. Hij vertelt dat hij thuis veel heeft voorgelezen. 

Familie als publiek heeft aardig wat tijd moeten luisteren naar Joep zijn voorleeskusten. Ook heeft hij 

van te voren veel nagedacht over het gebruik van verschillende stemmetjes. Joep is de wedstrijd 

ingegaan met het motto; ‘Ik ga mijn best doen en meer kan ik niet doen’. Joep heeft over zijn beleving 

ook nog een stukje geschreven: 

 

 

Je best doen en winnaar zijn. 

Ik begon de dag met veel spanning. Maar ik dacht, ik ga mijn best doen en meer kan ik niet doen. Ik 

was op school en ik dacht, ik heb de klassenwedstrijd al gewonnen en daar ben ik al trots op. Ik vind 

het ook gewoon leuk dat ze dit doen in Nederland, want lezen doe ik normaal al vaak, maar als je 

mag voorlezen vind ik het nog leuker.  Maar daar was het dan de finale, ik stond te bibberen op mijn 

benen en ik was als laatste aan de beurt, en toen de 4 de plaats .. de 3 plaats.. de 2 de plaats.. en de 

1 plaats. Toen ik hoorde dat ik gewonnen had was het zo gek. Ik zat heel even 10 seconden stil, maar 

daarna was ik zo blij  en ik vond de uitreiking ook heel leuk . En toen mochten we naar de klas en ik 

moest even bijkomen. 

- Joep Peters 
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Fietsverlichtingscontrole  

Met name in deze winterperiode is het goed zichtbaar zijn in het verkeer een groot aandachtspunt. 
Ook het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer op een veilige fiets is erg belangrijk. Daarom 
organiseert Veilig Verkeer Nederland is samenwerking met de Gemeente Zevenaar op dinsdag 15 
november een fietscontrole voor de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Er wordt hierbij gekeken naar 
de verlichting, de rem en de fietsbel. De controleurs vullen hiervan per leerling een kaart in. Uit alle 
goedgekeurde kaarten wordt een winnende kaart getrokken met als prijs een nieuwe fiets! Het 
verzoek aan ouders/verzorgers om de fiets alvast te controleren en indien nodig alvast in orde te 
maken.  

 

 

TechnoPlaza 

De groepen 7 en 8 hebben deze week een bezoek gebracht aan 

TechnoPlaza. TechnoPlaza is een samenwerking van Liemers 

Novum, het Liemers College, Lindus en de Liemerse Gemeenten. 

Zij laten leerlingen uit de groepen 7 en 8 kennis maken met 

wetenschap en techniek in hun technieklokaal op het Liemers 

College. Dit doen ze in de vorm van verschillende projecten. Zo 

hebben de kinderen afgelopen week een tiny house gemaakt met 

een lasersnijder, een rugzak gemaakt met de naaimachine, een 

trilrobot in elkaar gezet en een filmpje gemaakt met een 

greenscreen. Super leuk! 
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Pleegouderschap of buurtgezin iets voor jou? 

Voor Tess van 5 zoeken we een gezin waar ze eens in de twee weken een weekend mag logeren en lekker kan 
spelen. Zo kan haar mama, die er alleen voor staat, even voor zichzelf zorgen. Is het pleegouderschap of 
buurtgezin zijn iets voor jou? Entrea Lindenhout, Humanitas Home-Start en Buurtgezinnen vertellen je er graag 
meer over. Kom naar onze informatieavond is op donderdag 10 november 2022 van 19:30 - 21.30 uur in ‘Ons 
Huis,’ Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar. De koffie staat klaar! Je hoort meer over de vormen van pleegzorg: deeltijd, 
crisis en voltijd en over buurtouder zijn. Ook kan je in gesprek met een ervaren pleegouder of buurtouder. Je 
bent van harte welkom! Aanmelden is heel fijn. Dat kan door te mailen naar: wietske@buurtgezinnen.nl. Meer 
informatie is ook te vinden op: www.ikwilpleegouderworden.nl  

www.buurtgezinnen.nl/zevenaar https://www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/humanitas-home-
start/  
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