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Mooie ontwikkelingen 
We zitten op dit moment weer in een bijzondere periode. Zoals u in verschillende berichten heeft kunnen lezen 
doen we er alles aan om de school ‘open’ te houden. En dit lukt tot nu toe redelijk goed. Dit komt mede door de 
enorme flexibiliteit van onze leerkrachten, het aanpassingsvermogen van onze kinderen en de samenwerking 
met u. Complimenten! 
Het is goed te merken dat alles voor de kinderen dan ook zo normaal mogelijk doorgaat!  
 

Ook gaan de ontwikkelingen van ons onderwijs gewoon door. Zo zijn we met het hele team bezig ons 
rekenonderwijs naar een hoger plan te tillen. Onze rekenwerkgroep neemt het team hierin mee.  
Zo leren ook wij van en met elkaar. Ook HiRO is dit jaar een belangrijke pijler binnen onze school. Hierbij horen 
ook de judolessen die de kinderen op onze school krijgen.  
Afgelopen studiedag hebben we met het team een aantal zaken geëvalueerd en hebben we gekeken naar de 
toekomst. Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar willen we de komende tijd met het team extra aan werken? 
Iedereen heeft zo zijn ideeën kenbaar kunnen maken. Samen zullen we dit inventariseren en voor de toekomst 
een lijn uitzetten. Hoe en wat? Dat laten we u natuurlijk weten!  
 

Naast deze inhoudelijke zaken hebben we ook weer genoten van het Sinterklaasfeest. Samen met de 
oudervereniging hebben we, met in achtneming van de verschillende maatregelen, dit gelukkig toch kunnen 
organiseren. De kinderen en ook wij hebben genoten! 
Via Social Schools heeft ook u hopelijk een goed beeld gekregen van hoe het in de groepen geweest is.  

Kortom: Mooie ontwikkelingen! 

 

Even voorstellen 
Hallo! Mijn naam is Juf Janneke en ik ben een derdejaars student op Iselinge 
Hogeschool. Zelf kom ik uit Nieuw-Dijk, maar ik ben meer te vinden bij mijn 
vriend in Arnhem. Tot ongeveer de eerste week van april loop ik stage in groep 
6 bij Juf Suzanne en Juf Ilona.  
In mijn vrije tijd speel ik graag spelletjes, lees ik een goed boek of pak ik een 
terrasje met vrienden. 

Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd op ’t Scathe!  
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Winnaar voorleeswedstrijd ’t Scathe 

Afgelopen woensdag 1 december was het dan eindelijk zover…  
 
De finale van de voorleeswedstrijd! 
 
Daarin namen 4 leerlingen uit groep 7 en 8 het tegen elkaar op. Te weten 
Bowy Groenen, Loes Kersten, Jelte Joosten en Nout Vreman.  
Het was een spannende strijd die d.m.v. Teams door de hele school te 
volgen was. Hoewel alle vier de kinderen erg mooi hebben voorgelezen, 
is uiteindelijk Nout Vreman de winnaar geworden.  
Hij las voor uit het boek ‘Monster Zoo voedertijd’ van Tjerk Noordraven.  
Dat is een erg spannend boek en Nout zorgde er dan ook voor dat we 
met zijn allen op het puntje van onze stoel zaten.  
Binnenkort zal Nout ons vertegenwoordigen tijdens de regionale 
voorleeswedstrijd.  

We wensen Nout veel succes en houden u op de hoogte. 

 

Doekoe- spaaractie: Weet u nog? 
De spaaractie van afgelopen voorjaar?  
We hebben de materialen ontvangen die door u bij elkaar gespaard zijn!  
Namens alle kinderen willen we alle sparende ouders heel hartelijk danken! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sint in de bovenbouw! 
Op vrijdag 3 december hebben we in de bovenbouw een gezellig sinterklaasfeest gevierd met mooie surprises. 

Wat hebben de kinderen ontzettend hun best gedaan.  
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Goede doel: Vakantiespelen en Dijkencross 

Afgelopen week zijn er sponsorkaarten uitgedeeld in de klassen voor de 
Dijkencross. De kinderen kunnen zo geld inzamelen voor de Vakantiespelen in 
Pannerden 2022.  

 
Er is ook een kleurplaat uitgedeeld. Hiermee kunnen de kinderen een prijs 
winnen op 26 december tijdens de Dijkencross.  
 
Wij, van de Vakantiespelen, komen op woensdag 22 en donderdag 23 december 
om 13.45 uur op het schoolplein waar de kinderen hun opgehaalde sponsorgeld 
in kunnen leveren.  
 
Super bedankt! 
 

Vakantiespelen Pannerden 

 

Goede doel: Voedselbank 
Met de kerstdagen in zicht willen wij ook dit jaar met onze school een bijdrage leveren aan de voedselbank. 

Wij willen u vragen om eens in uw keukenkastjes te kijken om te zien of er iets is wat u kunt missen en wat een 

ander goed kan gebruiken. Ook toiletartikelen zijn van harte welkom. Let a.u.b. op bij levensmiddelen met een 

houdbaarheidsdatum. 

De producten kunt u vanaf 9 december t/m 22 december meegeven aan uw kind. Wij zamelen de producten in 
en daarna worden deze overhandigd aan de voedselbank. 

Wij hopen, net als vorig jaar, zoveel mogelijk in te zamelen voor huishoudens in onze regio. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 
Oudervereniging en team 't Scathe 
 

Social Schools 
Ziekmelden: 
We merken dat Social Schools goed ontvangen is en dat bijna alle ouders een account hebben aangemaakt.  
Ook geven al veel ouders de ziekmelding door via Social Schools. Dit is voor ons heel fijn, omdat we niet altijd in 
de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden. Doet u dit nog niet via Social Schools?  
Dan willen we u vragen dit toch eens te proberen! Alvast bedankt! 
 

Bericht aan beide leerkrachten of persoonlijk aan de leerkracht zelf? 
Wanneer u een algemeen bericht stuurt aan de leerkrachten van uw kind willen we u vragen beide leerkrachten 
aan te vinken als ontvanger. Zo voorkomen we dat een bericht onbeantwoord blijft- of niet gelezen wordt als 
een leerkracht op de desbetreffende dag niet werkt. Een persoonlijk bericht aan de leerkracht kunt u natuurlijk 
wel gewoon sturen aan de leerkracht waarvoor het bericht bedoeld is.  
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Onze school in de Zevenaar Post: De Liemers helemaal goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de hele Zevenaar post van 8 december: https://www.zevenaarpost.nl/reader/28401 

Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2022!! 

Omdat dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar is wensen we iedereen vast:  

 

https://www.zevenaarpost.nl/reader/28401

