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Niet vergeten
18 november
22 november
4 december
18 december
18 december
3 januari

vrije dag (ipv woensdag 14 oktober)
Sinterklaasboodschap online
sinterklaasfeest op school
kerstviering
12.00uur: start kerstvakantie
luizencontrole door eigen ouders

Schoolafspraken
De komende tijd besteden we aandacht aan de volgende
afspraken:
“Omgaan met elkaar”:
“We respecteren elkaar zoals we zijn. Zo is het op school voor
iedereen fijn! Zegt een ander “STOP”, dan houd je er mee op!
Heb je een probleem, praat met elkaar! Lukt het niet, dan vertel
je het de juf of meester maar!”
“Binnenkomen”
“Vanaf 08.20u. kunnen de leerlingen naar binnen. Om 08.30u.
moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn, zodat de juf
en/of meester met de les kan beginnen.”
“Speelgoed”:
“Speelgoed meenemen naar school: Nee! Alleen op verzoek
breng je het mee!”

nummer 3

meedoen/ op de tribune. tweede keer = niet meedoen/ op de
tribune! Ter kennisgeving wordt dan ook een mail naar ouders
gestuurd.

Speelplaats
Wij hebben een prachtige speelplaats met pannaveldje en
speeltoestel aan de voorkant van ons schoolgebouw.
Helaas wordt er de afgelopen maanden niet altijd op de juiste
manier gebruik van gemaakt. Er blijft veel afval op het plein
liggen en verschillende spullen zijn vernield.
De kinderen mogen na schooltijd op het schoolplein spelen
(eigen verantwoordelijkheid). De kinderen moeten zich dan
wel aan de afgesproken regels houden: voetballen alleen in de
pannabak, het speeltoestel alleen gebruiken om te klimmen
en te klauteren en het afval in de prullenbak deponeren.

Bericht van Sinterklaas
Zondag 22 november omstreeks 14.00 uur wordt er een
Sinterklaasfilm met de Sinterklaasboodschap voor alle
kinderen uit Pannerden online gezet. U kunt het filmpje
bekijken via Facebook of via Pannerden.info

Sinterklaas op school

Uitslag schoolvoorleeswedstrijd
Voor de schoolvoorleeswedstrijd waren drie finalisten geplaatst: Mila, Nova en Pim.
Na een spannende finale kwam de jury tot het besluit dat Pim
de schoolvoorleeskampioen geworden is. Hij kreeg een
oorkonde uitgereikt en gaat in 2021 meedoen met de regionale
voorleeswedstrijd! Gefeliciteerd en veel succes!

Het sinterklaasfeest op school zal dit jaar “corona-anders”
zijn. De kinderen komen op de normale tijd (inloop vanaf
08.20 uur) naar school en gaan naar hun eigen klas. De Sint en
zijn pieten zullen de kinderen van groep 1 t/m 5 in de speelzaal
ontvangen. We gaan ervoor zorgen dat het een leuk
sinterklaasfeest wordt! Let op: schooltijd 08.30 uur-14.30 uur
en gewoon eten en drinken voor de kleine pauze en de lunch
meegeven a.u.b.

Ziekmelding/ afzeggen gymles en gymkleding

Pietenochtend

Als u uw kind onverhoopt moet afmelden, dan kunt u bellen
tussen 08.00u-08.15u. Een briefje meegeven aan broertje of
zusje mag ook.
Wanneer uw zoon/dochter niet mee mag/kan doen met de
gymles dit ook s.v.p. middels een briefje aan de leerkracht
doorgeven.
Gymkleding: We hebben voor de leerlingen van groep 3 t/m 8
de volgende afspraken gemaakt:
Gymschoenen zijn verplicht tijdens de gymles. Geen
gymschoenen meegenomen = niet meedoen met de gym / op
de tribune zitten!
Gymkleding vergeten: tussen 2 vakanties in: eerste keer = niet

Woensdag 25 november wordt er een pietenmorgen voor de
leerlingen van groep 1 t/m 4 georganiseerd. We doen dan
allerlei activiteiten rondom “Sinterklaas”. De kinderen mogen
deze ochtend als Sint of Piet verkleed op school komen.

www.scathe.nl

18 december kerstfeest op school
Dit jaar ziet het kerstfeest er anders uit dan voorgaande jaren
in verband met de coronamaatregelen. Wij vieren dit schooljaar het kerstfeest onder schooltijd op vrijdagochtend in
plaats van de donderdagavond. Over de invulling van het feest
ontvangt u begin december nadere informatie.

Facebook ‘t Scathe

