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In deze nieuwsbrief: 
 

• Mooie ontwikkelingen op ’t Scathe 

• Een bericht van Diane 

• Social School: uw kind ziek melden 

• Social schools: Verlof aanvragen 

• Buurtgezinnen 

• Fijne kermis allemaal!! 

(4 en 5 oktober alle kinderen vrij!) 
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Mooie ontwikkelingen……………….. 
Voor u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een nieuwsbrief waarin we u zullen informeren over de 

dagelijkse gang van zaken op onze school en u meenemen in welke leuke activiteiten we allemaal doen.  

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Twee weken geleden ben ik begonnen op ’t Scathe. Ik ben prettig ontvangen door het team en heb kennis 

mogen maken met uw kinderen. Ik heb hierdoor een goede indruk gekregen van de school. Fijn om hier samen 

met het team een vervolg te geven aan alle lopende zaken op school.  

Ook heb ik de eerste ouders mogen ontmoeten. Zo heb ik ouders gesproken op het plein, een eerste 

vergadering gehad met de MR en is het contact met de oudervereniging gelegd. Fijn dat er zo veel 

betrokkenheid is! 

Op school zijn mooie ontwikkelingen gaande. Zo zijn we bezig met een rekentraject om het rekenonderwijs naar 

een hoger plan te tillen en wordt er gewerkt met Hiro (u kent dit vast van de berichten op Social Schools) voor 

nog verder vormen van een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast zitten we midden in de startgesprekken. Een 

belangrijk gesprek waarin wij uw kind en u leren kennen voor een fijne samenwerking in de nieuwe groep.  

 

Kortom: allemaal mooie ontwikkelingen! 

Lesley Janssen 

waarnemend schoolleider ’t Scathe 

 

Een bericht van Diane 
Regelmatig krijgen we op school de vraag hoe het met Diane is. Erg prettig te merken dat u zo begaan ben met 

haar. Zoals ook u weet is het geven van informatie rondom afwezigheid van een personeelslid ook altijd een 

kwestie van privacy. Hierdoor kunnen we u dan ook niet meer informatie verstrekken dan in eerdere brieven al 

is aangegeven. Diane moet een pas op de plaats maken en kan haar werkzaamheden als directeur nog niet 

oppakken. Vooralsnog gaan we hierbij uit van een periode tot de kerstvakantie.  

Hierbij een persoonlijk bericht dat Diane u graag wilde sturen:  

“Hoe gaat het met je” wordt er vaak gevraagd. 
 
Het gaat nog niet zo goed met mij. Gelukkig heb ik veel mensen om mij heen die me helpen.  
En al die belangstelling is heel fijn, bedankt!  
Het komt vast goed, maar voorlopig kan en mag ik helaas niet werken. 
 
Hartelijke groeten van Diane Max-Hermsen 
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Corona update en versoepelingen 
Zoals u weet kan er gelukkig weer veel meer in onze maatschappij. Dit is natuurlijk ook zo bij ons op school. 
Zoals u misschien al heeft gelezen in mijn voorstukje van deze nieuwsbrief zullen we ook op onze school gaan 
versoepelen. We willen dit alleen wel gedegen doen. Daarom hebben we nog wat tijd nodig om met het team 
een plan te maken. “Wat houden we zoals het is en waarin kunnen we versoepelen” zijn thema’s die we dan 
bespreken. Dit houdt in dat we tot de herfstvakantie het nog even houden zoals het nu is. Wanneer we het plan 
klaar hebben, zullen we dat natuurlijk weer met u communiceren. 
 

Nieuwe beslisboom: 

Er is een nieuwe beslisboom verschenen die weergeeft wanneer uw kind wel/niet op school kan zijn volgens de 

nieuwe richtlijnen. Door de nieuwste aanpassingen is er een nieuwe beslisboom in de maak. 

De meest actuele digitale versie is in te zien via: https://www.boink.info/beslisboom 

 

Social Schools > ziekmelden 
We merken dat Social Schools goed ontvangen is en dat bijna alle ouders een account hebben aangemaakt.  

Hierdoor kunnen we een volgende stap maken, namelijk het ziekmelden van uw kind.  

We willen u vragen dit via Social Schools te doen. 

 

 

 

Absentiemelding doen via de mobiele app 

Via de app op je telefoon kun je absenties bereiken  

via 'Administratie' in het menu: 

• Absentie melden. 

• Administratie > Naam van het kind > Absenties  

  > Absentie melden 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boink.info/beslisboom
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Social Schools > Verlof aanvragen 
Een aanvulling op Social Schools is het digitaal doen van een verlofaanvraag.  

Deze optie hebben we sinds kort ook in gebruik.  

 

Het aanvragen van extra verlof is iets dat we goed met elkaar moeten regelen. De aanvragen via Social schools 

laten doen draagt hieraan bij.  

  

Verlofaanvragen in Social Schools: 
Klik in de web- of mobiele app op 'Administratie'. 

Selecteer een van uw kinderen, u komt nu op de leerlingpagina van uw kind. Klik hier op 'Verlofaanvragen' 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt nu je andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op 'Aanvragen'. 

 

 

 

 

 

 

Let op! Als je verlofreden "Vakantie" is, zijn er wat wettelijke regels waar je aan moet voldoen.  
Zie deze pagina van de rijksoverheid hierover. 

Nadat u de aanvraag heeft ingediend kunt u de status van de aanvraag zien bij verlofaanvragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties#:~:text=Toestemming%20aanvragen%20bij%20directeur%20van%20de%20school&text=De%20directeur%20mag%20uw%20kind,buiten%20schoolvakanties%20op%20vakantie%20mag.
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Informatie van Buurtgezinnen 
In ieder gezin zit het weleens tegen en soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. We 
kunnen het ons allemaal voorstellen als je te maken hebt met een scheiding, er ziekte in het gezin is of een kind 
extra zorg nodig heeft. Dat vraagt veel van ouders en soms dreigt dan de emmer over te lopen. Voor die 
gezinnen is in Zevenaar een nieuw initiatief gestart: Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die het zwaar hebben aan een 
stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden 
ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen 
positief opgroeien in hun eigen gezin. 

Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist deze steun 
geven? Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl   

Buurtgezinnen in Zevenaar kun je ook volgen via 
Buurtgezinnen in Zevenaar op Facebook en Instagram.  
Leuk als je volgt. 

De kermis gaat door! 

 

 

 

  
 

 

 

Onze school is daarom 4 en 5 oktober dicht. Alle kinderen zijn vrij! 

 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/

