
Thema's/ Speelgoed
Voor de diverse thema's waarmee we werken kunnen we 

op de kinderen een �eroep doen�� om iets over het thema meeeen �eroep doen�� om iets over het thema mee�� om iets over het thema mee 
te nemen naar school. 
Verder zouden we het prettig vinden�� wanneer het speelgoed 
van thuis ook thuis �lijft.

Verjaardag
Meestal vieren de peuters hun vierde verjaardag op de 

peuterspeelzaal of het kinderdagver�lijf. Ze kennen tenslotte 
nog weinig kinderen in de nieuwe groep.

Binnenkomst

Wanneer de kinderen 's morgens op school komen�� hangen ze zelf 

hun jas  aan de kapstok. Zo weten ze waar ze de jas kunnen pakken�� �ij 

het naar �uiten of naar huis gaan. De tas gaat in de daarvoor �estemde 

�akken onder de kapstok �ij de klas. Om het uw kind wat makkelijker te 

maken�� kunt u de jas en tas voorzien van een teken of de naam van het 

kind.

Wilt u het afscheid nemen kort houden�� want hoe langer u �lijft�� hoe    

moeilijker het voor uw kind kan worden. 

Graag zouden wij ook op tijd willen �eginnen met de les.

Fruit/ over�lijven

Voor de ochtendpauze mogen de kinderen iets van fruit en drinken 

mee naar school nemen in een �akje en �eker met de naam erop (s.v.p. 

de �eker niet te vol).

Voor de lunch �rengen de kinderen �oterhammen mee in een �akje�� een 

�eker drinken (�eiden ook voorzien van de naam) en  een theedoek om op 

hun tafel te leggen.De �ekers voor tussen de middag worden in een �ak 

gezet �ij het lokaal en later door de leerkracht in de koelkast geplaatst. 

De woensdag is waterdag  op 't Scathe en dan nemen de kinderen een 

�eker water mee voor  tijdens de pauze.

Toilet
Omdat de leerkracht niet 

(altijd) met uw kind mee kan 
als het naar het toilet moet 
is het verstandig om thuis 
alvast te oefenen met uw 
peuter. Alle kinderen plas-
sen zittend op het toilet. 
Met makkelijk zittende kle-
ding, lukt het uw kind beter 
om zich weer aan te kleden 
na een toiletbezoek.

Informatiefolder voor de ouders/ verzorgers van:

Naar de basisschool!
Binnenkort gaat uw kind voor het eerst 
kennismaken met de basisschool. In het 
begin kan uw kind moeite hebben met 

alle nieuwe indrukken die het op school op doet.                  
Met behulp van de informatie in deze folder kunt 
u uw kind thuis al wat voorbereiden op de eerste                  
kennismaking met de basisschool. 

NAAR DE 
BASISSCHOOL

Speellokaal
Regelmatig gaan wij met 

de kinderen gymmen in het 
speellokaal. Hiervoor hebben 
de kinderen gymschoenen 
(liefst met klittenband of elas-
tiek) nodig, die  zij  makkelijk 
zelf aan en uit kunnen doen.
De gymschoenen blijven op 
school. Vriendelijk verzoeken 
wij u in de gymschoenen dui-
delijk de naam te zetten.



De schooltijden voor groep 1/2 zijn:

Maandag: 08.30 uur tot 14.30 uur
 
Dinsdag: 08.30 uur tot 14.30 uur 
 
Woensdag: 08.30 uur tot 12.30 uur

Donderdag: 08.30 uur tot 14.30 uur
 
Vrijdag: 08.30 uur tot 14.30 uur08.30 uur tot 14.30 uur               

 't Scathe

Naar de basisschool 
Om alvast te wennen aan de nieuwe klas en de kinderen, 

mag uw kind vijf maal een ochtend of middag komen 'wennen'.
Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een 

mail met de vraag om de wen-data's door te geven.
De kinderen die vlak voor, in of direct na de zomervakantie 4 jaar 
worden, krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag. 
De 'standaard' wen-dagen vervallen daarmee.

In de eerste weken dat uw kind naar school gaat, vindt er een kennis-
makingsgesprek plaats met de leerkracht van de groep. U wordt dan 
nader geïnformeerd over de gang van zaken in de school en in de groep.        

Op de website www.scathe.nl vindt u o.a. onze schoolgids. Hier 
kunt u ook een account aanmaken, zodra er dan een nieuwe            
nieuwsbrief op de  website is geplaatst ontvangt u een mailtje.  

De schoolgids kunt u ook vinden op www.scholenopdekaart.nl.

De groepsindeling van de kleuterbouw voor 
het komende schooljaar:

• Groep 1/2 a 
 Dorothé Pes (maandag om en om�� dinsdag en   
 vrijdag)
 Gerrie Kleintjes (maandag om en om��  
 woensdag en donderdag)

• Groep 1/2 b
 Daniëlle Aarntzen (maandag�� dinsdag en
 woensdag) 
 Anouk Smit (donderdag en vrijdag)

R.K. �asisschool 't Scathe

Schoolstraat 1

6911 AX Pannerden

Tel. 0316-37 30 87

We�site en face�ook:

www.scathe.nl

E-mail:

scathe@liemersnovum.nl


