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Niet vergeten           

12,13 en 14 juli: groep 8 op kamp  

14 juli      2e rapport voor gr. 1 t/m 8 

 15 juli      kennismakingsmiddag: gr. 8 ‘s middags vrij 

16 juli      schoolfeest 

 20 juli      afscheid gr. 8 

 23 juli      12.00u start zomervakantie 

 6 september     1e schooldag van 2021-2022 

 6 september     luizencontrole   

    

Versoepelingen 

Wij zijn heel blij dat de coronamaatregelen vanaf 26 juni weer 

zijn versoepeld. Mondkapjes zijn in school niet meer verplicht 

en we mogen weer met meer mensen samen komen. Ook  be-

tekent dit dat groep 8 weer op kamp mag en dat er een musical 

opgevoerd mag worden. De regels m.b.t. het brengen en halen 

van de kinderen blijven gehandhaafd; tot de zomervakantie 

nog geen ouders op het schoolplein. Ouders komen alleen op 

uitnodiging van de leerkrachten de school binnen.  

  

Schoolfeest 

Vrijdag 16 juli is er een schoolfeest. Dit is  in plaats van het 

schoolreisje en wordt een enorm spektakel. Drinken en eten  

wordt verzorgd. De schooltijden zijn van 8.30—13.30 uur. De 

kinderen zijn dus eerder vrij!! Mocht u problemen krijgen met 

de opvang, dan horen wij dat graag en zoeken we naar een op-

lossing.  

  

N(ationaal) P(rogramma) O(nderwijs) 

In februari 2021 is door het ministerie van Onderwijs 8 miljoen 

euro toegekend aan het basisonderwijs. Het doel is om de ach-

terstanden die door de lockdown en bijbehorende schoolslui-

ting ontstaan zijn, weg te werken.                                                          

Op ’t Scathe heeft het hele team meegedacht over de beste-

ding van deze gelden. Er is gekozen voor uitbreiding van perso-

neel; een aantal collega’s gaat meer werken. Op deze manier is 

er meer gedifferentieerde instructie mogelijk waarbij de leer-

lingen beter aansluitend onderwijs kunnen krijgen. Ook wordt 

er geïnvesteerd in het rekenonderwijs; het rekenverbetertraject 

wat dit jaar opgestart is, krijgt een vervolg komend schooljaar. 

We gaan starten met een schoolprogramma voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling. In dit programma leren de leerlingen 

hoe ze mentaal en fysiek sterker kunnen worden en hoe ze be-

ter met de reacties van andere leerlingen kunnen   omgaan. In 

de praktijk zal dit “schooljudo” genoemd worden omdat het 

fysieke deel bestaat uit judolessen die op school  gegeven 

gaan worden. 

Ook worden er materialen voor de leerlingen aangeschaft; 

nieuwe leesboeken, rekenmaterialen en materialen voor leer-

lingen die meer uitdaging/verdieping aan kunnen. 

Dit plan is met de MR besproken en zij hebben het goedge-

keurd.   

 

Van Klasbord naar Social Schools                                               

Op school zijn we bezig met de voorbereidingen  om een 

nieuw communicatiesysteem te gaan gebruiken. Na de vakan-

tie willen we gebruik maken van Social Schools. Dit houdt in   

dat we Klasbord dan niet meer gebruiken . In de laatste weken 

van het schooljaar komt er meer informatie (via de mail of 

brief) over hoe u Social Schools kunt installeren en gebruiken. 

 Lezen tijdens de zomervakantie                                                                      

Om een leesachterstand te voorkomen, is het belangrijk dat 

leerlingen ook tijdens de vakantie elke dag blijven lezen. Als 

ze dit niet doen, kunnen ze soms wel een of twee leesniveau 

terugvallen. Lezen kan gelukkig overal. In bed, in de tuin, op 

het strand, in de hangmat, onder de tafel, in de tent, in bad en 

op de wc. Veel leesplezier!!!  

Afwezigheid Diane 

U heeft vandaag bericht gekregen van het bestuur dat  Diane 

tot de zomervakantie rustig aan doet. Het team gaat zijn ui-

terste best doen om alles zo goed mogelijk door te laten gaan 

tot de vakantie. Mocht u vragen hebben, stel de gerust bij de 

leerkracht of bij Pauline Poelmans (intern begeleider). 

 

Rekenverbetertraject  

Na de zomervakantie gaat het team een rekenverbetertraject 

aan onder begeleiding van Marije Bakker. Ze is dinsdag 29 juni 

in een aantal klassen komen kijken en heeft een indruk gekre-

gen waar ze mee aan de slag wil gaan. Een van de punten is 

het uitbouwen van differentiatie in de instructie. Daar was het 

team al eerder mee begonnen, maar dat wordt opgepakt. Ook 

het  automatiseren is een aandachtspunt voor de komende 

tijd. We zullen u volgend schooljaar op de hoogte houden.  

 

 


