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Letterfeest groep 3!  
Vrijdag 28 januari was het feest in groep 3. De afgelopen maanden hebben de kinderen bijna dagelijks 
nieuwe letters geleerd. Dit is in een sneltreinvaart gegaan. Dit betekende dan ook dat we met het 
afsluiten van kern 6 dan ook echt alle letters hebben geleerd van het Veilig Leren Lezen Letterbord. 
Ontzettend knap! 

Om deze mijlpaal te vieren hebben wij een heus letterfeest gevierd. Zo hebben we onder andere 
lettersoep gegeten, een knuffelcatwalk gehouden en letterbingo gespeeld. Ook hebben de kinderen 
allemaal een letterdiploma ontvangen. Nu zijn we klaar om nog veel meer leeskilometers te maken!  
 

 

Nout heeft deelgenomen aan de regiofinale voorleeswedstrijd! 
Nout heeft deel mogen nemen aan de regiofinale van de voorleeswedstrijd. Hij heeft zelf een stukje 

geschreven over zijn ervaring. Nout, ondanks dat je niet hebt gewonnen. Wij zijn trots op jou! 

Eindelijk was het dan 12 februari! De dag van de regiofinale van de voorleeswedstrijd.  

De wedstrijd werd gehouden in de trouwzaal van het gemeentehuis.  

Er waren 9 andere deelnemers, de rest had Corona. 

We zaten helemaal vooraan te wachten op onze beurt. Toen was ik aan de beurt.  

Ik mocht gaan zitten op een bank en mocht gaan lezen. Het was zooooo spannend!  

Ik was helemaal aan het trillen, maar het lukte om goed te lezen. Ik heb voorgelezen uit het boek: 

"Monster zoo 1". Zeker een leuk boek om ook te lezen!  

Ik heb niet gewonnen maar dat maakt niet uit. Ik mocht na de wedstrijd bij een vriend logeren dus ik 

had meteen een hele leuke beloning!  

Ik ben er supertrots op dat ik heb mogen voorlezen voor heel de Gemeente Zevenaar!  

En lezen, daar stop ik nooit mee! 

groetjes Nout Vreman 
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 Ontruimingsoefening 

Maandag 21 februari hebben alle groepen van ’t Scathe een ontruimingsoefening gehad. Vanwege de 
nog destijds geldende coronamaatregelen, is de ontruimingsoefening per groep uitgevoerd. Per groep 
is er verteld wat je moet doen en waar je naar toe moet. Elke groep heeft de route gelopen die ze ook 
moeten lopen als er een echte ontruiming plaatsvindt. Het ging allemaal snel en soepel. 
 

Talentenbank 

Sinds een aantal jaren maakte wij gebruik van de talentenbank. Hierin stonden ouders/verzorgers, 
opa’s en oma’s ingeschreven die op school wilde helpen met verschillende activiteiten. Omdat wij 
sinds dit jaar gebruik maken van Social Schools, hebben wij besloten om het aanschrijven van 
hulpouders/verzorgers, opa’s en oma’s via Social Schools te doen. Tegenwoordig zullen wij per groep 
of schoolbreed een oproep plaatsen via Social Schools wanneer er hulp op school of in de groep nodig 
is.  
 

Nieuwe praktijkondersteuner huisarts jeugd 

Mijn naam is Laura Jansen en sinds 1 november 2021 ben ik werkzaam als praktijkondersteuner jeugd 
GGZ (voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar) in de huisartsenpraktijken van Pannerden en Lobith. 

Als praktijkondersteuner jeugd begeleid ik kinderen, jongeren en/of ouders bij diverse 
ondersteuningsvragen rondom psychische klachten. 

Op verschillende momenten in de ontwikkeling van kinderen/jongeren kunnen psychische klachten 
ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan moeite hebben met concentratie, angsten, omgaan met 
emoties, overmatig piekeren, problemen in contacten met anderen of gedragsmoeilijkheden. Of een 
kind/jongere zit niet lekker in zijn/haar vel, bijvoorbeeld na een ingrijpende levensgebeurtenis of 
nieuwe levensfase die aanbreekt. Soms gaat het om klachten waar het kind/de jongere zelf last van 
heeft, soms is het de omgeving die niet weet wat te doen of een combinatie van beiden. 

Het is prettig als een ouder (deels) aanwezig is bij de gesprekken en indien wenselijk heb ik ook 
contact met school of andere betrokken hulpverleners. Iedere situatie en hulpvraag is anders en we 
bekijken in overleg wat nodig en passend is. 

Een praktijkondersteuner jeugd valt niet onder de jeugdzorg van de gemeente en is daardoor 
laagdrempelig toegankelijk. 

Inloopweek  

Het is alweer een tijd geleden dat wij jullie als ouders/verzorgers hebben mogen ontmoeten in school.  
Het is weer mogelijk en deze week staat dan ook de inloopweek voor ouders/verzorgers op de 
planning. In de week van 14 maart tot en met 18 maart mogen ouders/ verzorgers, als ze dat willen, 
van 8.20 uur tot 8.45 uur beide één keer of samen tegelijk met hun kind mee naar binnen. De kinderen 
kunnen hun klas laten zien en het werk waar ze mee bezig zijn. We doen dit bewust een hele week 
zodat we een natuurlijke verspreiding van ouders in de school krijgen. De leerkracht is ook aanwezig in 
de klas.  
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HiRO  

Voor de voorjaarsvakantie waren voor de groepen 3 - 4 
en 7 de laatste fysieke judolessen. Alle kinderen 
hebben aan het einde van de les een diploma  
ontvangen voor deelname aan de judolessen. 
Gefeliciteerd allemaal! 
Voor de groep 1-2A / 1-2B / 5 / 6 en 8 volgen er na de 
voorjaarsvakantie nog een aantal judolessen. Aan het 
einde van deze lessen zullen ook zij een diploma 
ontvangen.  
 

De komende periode gaat HiRO nog wel door alleen 
dan zonder de fysieke judolessen. In de klas zullen nog 
lessen en activiteiten plaatsvinden die gebaseerd zijn  
op de waarden van HiRO: Vertrouwen, Beheersing, 
Samenwerken, Weerbaarheid, Respect, Discipline en Plezier! 
 

Carnaval 

Dit jaar is Carnaval op ’t Scathe nog op een anderen manier gevierd dan voorgaande jaren i.v.m. de 
coronamaatregelen. Echter hebben wij het feest niet aan ons voorbij laten gaan.  
Op 22 februari stond de verkiezing voor Prins en Prinses Carnaval op het programma. De kandidaten 
waren erg zenuwachtig en er waren mooie tekeningen gemaakt. Nadat alle kinderen hadden gestemd 
op de tekeningen, was om half één de onthulling via Teams zodat alle kinderen dit konden volgen. 
Prins Stijn en Prinses Feline hebben de verkiezing gewonnen. Zij hebben Adjudant Mart en Hofdame 
Fenna gekozen om samen het Carnavalsfeest mee te vieren.  

Op vrijdag 25 februari was het dan eindelijk Carnaval. Iedere groep heeft samen met Prins Stijn, 
Prinses Feline, Adjudant Mart en Hofdame Fenna het feest in de speelzaal van onze school gevierd. De 
Prins en Prinses hebben hun proclamatie voorgelezen en elke groep heeft een optreden voor de Prins 
en Prinses opgevoerd. Ondanks dat we het dit jaar nog op een andere manier carnaval gevierd 
hebben, was het een geslaagd en gezellig feest!  
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Schoolhandbaltoernooi 

Op woensdag 23 februari hebben de meiden meegedaan aan het schoolhandbaltoernooi van de 
gemeente Zevenaar. De meiden hebben ontzettend leuk, sportief én fanatiek gehandbald! Aan 
enthousiasme geen gebrek, rode wangen na elke wedstrijd en zin in de volgende wedstrijd! 

En ze hebben het daarnaast ook nog eens ontzettend goed gedaan. De meiden van ’t Scathe hebben 
de 2e plek veroverd. In een spannende finalewedstrijd tegen de St. Martinusschool uit Oud-Zevenaar 
stond na het laatste fluitsignaal 2-2 op het scorebord. Een gelijke stand en dat betekent shoot-outs. Bij 
de shoot-outs scoorde ’t Scathe 1x en St Martinus 2x…  De meiden zaten er dus héél dichtbij en waren 
dan ook wel even teleurgesteld met deze uitslag. Gelukkig was dit snel weer vergeten! 

De beker is in ontvangst genomen en is meegenomen naar school. Ze hebben deze beker in elke klas 
laten zien.  

En niet alleen de meiden van ’t Scathe hebben meegedaan aan het schoolhandbaltoernooi. Ook een 
jongensteam heeft onze school mogen vertegenwoordigen. Op woensdag 9 maart hebben zij hun 
handbalkunsten mogen laten zien. En hoe! Ze hebben een mooie 2e plaats behaald. Gefeliciteerd 
heren!  

Samengevat twee hele geslaagde middagen!  
Fanny en Danny bedankt voor het begeleiden en coachen de teams. 
 

De sportcommissie 
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’t Scathe voor Oekraïne 

Wauw, wat heeft de flessenactie een mooi resultaat opgeleverd! De kinderen hebben er samen voor 

gezorgd dat we maar liefst 3 big bags konden vullen. Er zijn meer dan 1000 flessen opgehaald voor 

GIRO555. Wat het totaal bedrag is? Dat wordt woensdag, na het schoollied voor Oekraïne, om 11.55 

bekend gemaakt op het schoolplein. Alle ouders zijn welkom!  


