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Een nieuw jaar, een nieuw begin, wij hebben er heel veel zin in!
De beste wensen voor 2020.

Denk aan:
13 jan t/m 24 jan
4 en 5 februari
12 februari
10 februari
13 en 18 februari
21 februari
24 t/m 28 februari

toetsweken
aanmelding nieuwe leerlingen
1e rapport mee naar huis
schoolfotograaf
ouderavonden
Carnavalsfeest op ‘t Scathe
Krokusvakantie

2 maart

luizencontrole

Nationale Voorleesdagen van start. Het doel van de campagne is het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen. Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor
het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag
samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen
voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Onze
leerkrachten lezen tijdens de Nationale Voorleesdagen elke
dag 15 minuten voor.

Schoolafspraken

Nieuwe website, nieuw emailadres

De komende tijd besteden we aandacht aan de volgende af-

Op dit moment zijn wij hard aan het werk met het vernieuwen

spraken:
“Op school”
“We lopen op de trap, in de gang en de hal en gebruiken onze
liniaalstem.”

van de website. Het adres blijft: https://www.scathe.nl
We hebben wel een nieuw emailadres:
scathe@liemersnovum.nl
Vanaf januari kunt u onze informatie vinden op de

“Toilet”
“Opgelet, 1 kind tegelijk naar het toilet. Opgelet, voor of na de
uitleg mag je naar het toilet.”
“Huiswerk”
“Huiswerk lever je op de afgesproken dag weer in, dan houdt
iedereen goede zin.”
“Wijze van corrigeren”

(vernieuwde) website www.scathe.nl
Mocht er nog wat ontbreken of heeft u nog andere tips en
tops dan horen we dat graag. U kunt deze info mailen naar:
scathe@liemersnovum.nl

“Schrijf je iets verkeerd, verbeter het dan zoals het is geleerd.”

meenemen. Om onze leerlingen te stimuleren om meer water

De gezonde school
Voor de eerste pauze, mag uw kind groente en/of fruit

Het hele jaar door besteden we aandacht aan “Mindset”, de
aankomende weken besteden we er weer extra aandacht aan.
Bij een “fixed mindset” (Fixy) denk je dat

te drinken, is sinds enige tijd de woensdag “waterdag”, de
leerlingen nemen dan zelf water in de beker of bidon mee.
Tijdens de middagpauze eten de leerlingen op school. Voor de
pauze tussen de middag adviseren wij een gezonde lunch;
geen snoep of koek. Als extraatje bijvoorbeeld tomaatjes of

alles vast staat: het is zo. Een “growth
mindset” (Growy) wil

komkommer. Wilt u ook een theedoek meegeven die kan
dienen als tafellaken om de eerste broodkruimels en/of

zeggen: “Je kunt je ontwikkelen.” In plaats
van dat kinderen tegen zichzelf zeggen “Ik
kan dit niet”, moeten ze leren zeggen:
“Wat moet ik nog leren?” Op school zit je
om te leren en dat gaat nu eenmaal niet vanzelf. Leerlingen
proberen te leren van hun fouten en door te zetten als iets
moeilijk is. Onze schoolspreuk; “het gaat er niet om of je de

gemorste drank op te vangen. Bedankt!

beste bent, maar of je beter bent dan gisteren.” De spreuk van
de groep van uw kind kunt u lezen op de deur van het lokaal.
(http://platformmindset.nl)

gesprekken blijkt volgens de auditcommissie o.a. dat de leerlingen een fijn schoolklimaat ervaren en dat de uitleg van de
leraren duidelijk was. In de rapportage staan ook een aantal
aanbevelingen zoals het stimuleren van eigenaarschap van
kinderen en het (vaker) inzetten van creatieve vakken waardoor de betrokkenheid van kinderen zou kunnen worden vergroot. We gaan ermee aan de slag!
Facebook ‘t Scathe

Mindset

Nationale Voorleesdagen
Vanaf woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari gaan de
www.scathe.nl

Uitslag audit 12 november 2019
Dinsdag 12 november heeft een auditteam van het bestuur
LiemersNovum onze school bezocht. Het auditteam heeft
met enkele ouders, kinderen en leraren gesproken. In iedere
groep hebben zij een les geobserveerd. Uit de observaties en

