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Fijne vakantie! 

Nog 1 dag en dan kunnen we gaan genieten van een welverdiende vakantie.  
Wat begon als een normaal jaar is uiteindelijk ook deze keer geen gewoon jaar geworden.  
Met toch weer een sluiting van de school in december en alle maatregelen die in die tijd van 
toepassing waren kunnen we zelfs weer spreken van een bijzonder jaar.  

Een bijzonder jaar wat we toch ook weer normaal af kunnen sluiten.  
Een jaar waarop we dus positief terug kunnen kijken. In de groepen is veel geleerd en hard gewerkt. 
En in de laatste maanden hebben we ook weer meer activiteiten met ouders kunnen doen.  
Denk hierbij aan o.a. de excursies, inloopweek, schoolreis, kamp, het afscheid van juf Diane, Juf 
Margriet en juf Pauline, het zomercarnaval en natuurlijk …………………….   het afscheid van groep 8!  

Na mooie voorstellingen van de afscheidsmusical ‘Expeditie Beachclub’ nemen zij afscheid van een 
bijzondere periode in hun leven; de basisschooltijd. Alle leerlingen van de groepen 8 waaieren nu uit 
naar het Liemers of het Candea College. Wij wensen alle kinderen veel plezier en succes op hun 
nieuwe scholen en gaan ze missen op ‘t Scathe. Voor de andere kinderen op onze school wacht na 6 
weken welverdiende zomervakantie, weer een heel nieuw jaar met nieuwe ervaringen en 
leermomenten op onze school.  
 

Ook volgend jaar maken we er, samen met u, weer graag een veilig, leerzaam en fijn jaar van.  
Maar eerst lekker zomervakantie! Wij hopen dat u geniet van elkaar en de tijd die komen gaat en 
wensen u een fantastische zomervakantie toe! 
 

Team ’t Scathe 

 

 

 

Studiedagen volgend schooljaar 
 
Onderstaand een wijziging op de eerder genoemde data in nieuwsbrief nr. 7 
 

Maandag       31-10-2022 Donderdag         06-04-2023 
Dinsdag         06-12-2022 Woensdag          24-05-2023       *let op; i.p.v. 17-05 
Maandag       27-02-2023      *let op; i.p.v. 17-02 Vrijdag                23-06-2023 
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Zomercarnaval op ‘t Scathe 

Afgelopen vrijdag vierde basisschool ’t Scathe na 2,5 jaar weer carnaval. 

Om 11.00 uur kwam de carnavalsvereniging met prins Frans, adjudant Albert en de prinsenraad de 
kinderen van ’t Scathe ophalen. De Gorgies reden zoals elk jaar met hun mooie prinsenwagen voorop 
en alle kinderen van ’t Scathe liepen er in hun allermooiste zomerse outfit achteraan. Zo ging een 
bonte stoet op weg om jeugdprins Stijn en adjudant Mart en vervolgens jeugdprinses Feline met 
hofdame Fenna op te halen. De vrolijke, dansende optocht trok veel bekijks. 

Eenmaal terug op school was er eerst een lunchpauze waarna het feest op het schoolplein losbarstte. 
Van groep 1 t/m 8 lieten alle groepen een mooi optreden zien afgewisseld met dansen waarbij alle 
leerlingen meededen. Zoals bijvoorbeeld in plaats van een gewone polonaise een limbopolonaise. 

Tot slot was er namens de carnavalsvereniging nog een dankwoordje van de langstzittende prins 
carnaval van ’t Land van Waoter en Wiend ooit. Hij bedankte de hoogheden van ’t Scathe (Stijn, Mart, 
Feline en Fenna), de leerkrachten en directeur, de oudervereniging, de Gorgies en natuurlijk alle 
leerlingen voor het geweldige feest en wenste iedereen alvast een fijne vakantie. 
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Een dankwoordje van Juf Diane 

Beste ouders en leerlingen.   
  
Zoals jullie al weten stop ik met mijn werk op ‘t Scathe.   
  
Vanaf augustus 1978 heb ik met veel plezier op ’t Scathe (tot 1986 St Aloysiusschool genoemd) 
gewerkt, daarvóór een jaar op de Berkhaag in Herwen.   
Ik heb een prachtige tijd gehad in Pannerden mede door alle superfijne collega’s, lieve en 
enthousiaste kinderen en bijzonder aardige ouders.   
  
In de loop der jaren is er veel veranderd in het onderwijs, ook op onze school. Ik heb de kans gekregen 
om, naast het werken met de kinderen in de klas, als intern begeleider, adjunct-directeur en tenslotte 
als directeur samen met mijn team mee te werken aan deze nieuwe ontwikkelingen. Dat heb ik erg 
leuk gevonden.   
  
Ik wens iedereen nog een hele fantastische tijd toe op ’t Scathe. Dat komt vast helemaal goed!  
 
Allemaal nogmaals bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking die ik heb mogen 
ervaren! Het afscheid donderdag 14 juli was onvergetelijk mede dankzij de kinderen, ouders en 
collega’s van de school in Pannerden.  
Ik zal jullie en onze prachtige basisschool ‘t Scathe missen. Maar ook genieten van wat er zoal nog op 
mijn pad komt. Wie weet tot ziens!  
  
Hartelijke groeten van  
Diane Max-Hermsen  

  

 

 

Afscheid juf Margriet, juf Diane en juf Pauline 

Vrijdag 14 juli was het dan zover! Het afscheid van juf Margriet, juf Diane en juf Pauline. Om kwart 
voor tien stond groep 4 juf Margriet en haar man met de fiets op te wachten bij de picknickplaats aan 
de Berghoofdseveerweg. Dit was een grote verrassing voor juf Margriet. Samen met groep 4 is zij naar 
school gefietst. Op school werd ze door alle groepen ontvangen onder begeleiding van 't Scathe-lied. 
Daarna hebben alle kinderen een mooi lied gezongen. Juf Margriet is groot fan van voorlezen en dit 
heeft ze dan ook in alle groepen gedaan. De kinderen konden ondertussen of later een mooie mandala 
inkleuren waar juf Margriet nog een mooi aandenken van gaat maken.  
 
Om half 12 hebben alle kinderen juf Diane ontvangen op het plein. Ook hierbij klonk 't Scathe-lied 
weer uit de speakers. Samen wederom een mooi lied gezongen, dit keer voor juf Diane.  
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Vanaf 12 uur was Dans Je Fit / Moves at School o.l.v. Youri aanwezig op school en hebben alle 
kinderen een mooie dans ingestudeerd. Deze dans was een cadeautje voor juf Margriet, juf Diane en 
juf Pauline. Aan het einde van de dag hebben ze deze dans opgevoerd onder toeziend oog van de 
juffen en van een groot aantal belangstellenden. Wat zag het er geweldig uit! 
 
In de avond is het team nog gezellig met elkaar uit eten geweest in Arnhem. Kortom een geweldige 
feestdag!  

Juffen, wij wensen jullie alle goeds voor de toekomst!  
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Afscheid op een feestdag 

 
Donderdag 21 juli was het feest op ’t Scathe.  Niet een gewoon feest, 
maar een super-afscheidsfeest! Die dag werd afscheid genomen van 
juf Diane, juf Margriet en juf Pauline.  
 

 
 
 
In de ochtend werd juf Margriet verrast door haar 
groep 4 leerlingen; die waren haar tegemoet 
komen fietsen. Eenmaal op school was de 
verrassing nog niet voorbij; Margriet werd door 
de hele school toegezongen en met vlaggetjes 
verwelkomd.  
 
 
 
 

 
Juf Diane werd door leerlingen opgehaald bij het 
Schuttersgebouw en ook zij werd toegezwaaid en 
toegezongen. Onder leiding van twee dansexperts 
van “Moves at school” is er een spectaculaire dans 
ingestudeerd. Deze dans is voor de drie juffen 
opgevoerd waarbij veel ouders kwamen kijken. Na 
afloop was er gelegenheid om de juffen gedag te 
zeggen. Veel ouders hebben hier gebruik van 
gemaakt.  
 

 
 
Het was een fantastisch dag waar we alle drie met veel plezier op 
terugkijken!  
 
 
 
 

 
We wensen jullie allemaal het allerbeste.  
Veel groeten Diane, Margriet en Pauline 
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Musical groep 8 en afscheid 

Eindelijk was het dan zover na weken oefenen konden de leerlingen van groep 8 de musical "Expeditie 
beachclub" laten zien aan publiek. Wat was het spannend, maar ook heel leuk om te gaan doen! 
Maandagmorgen speelden ze de musical voor alle kinderen, juffen en meesters van onze school. 
Dinsdagmorgen voor de opa's, oma's en andere belangstellenden, waarbij de opkomst ondanks de 
warmte heel erg groot was.  
Dinsdagavond was het dan zover het laatste optreden voor de ouders/ verzorgers. Ook dit optreden 
verliep heel goed. Top gedaan! 
Woensdag hebben alle leerlingen, juffen en meesters op de speelplaats afscheid genomen van groep 
8. Ook veel ouders van groep 8 waren hierbij aanwezig.  
 
We hebben mooie musicals gezien en een superafscheid gehad! 
 
We wensen de leerlingen van groep 8 veel plezier en succes op hun nieuwe school! 

 

 

Theaterbezoeken 

Het afgelopen schooljaar hebben alle leerlingen een bezoek mogen brengen aan het theater. Hoe dit is 
geweest, is hieronder te lezen!   

Vrijdag 8 juli zijn we met de kleutergroepen naar de voorstelling 'een ober van niks' geweest. De 
voorstelling werd gespeeld door twee actrices die door middel van verschillende grote handpoppen 
het verhaal tot leven maakten.  
Er was eens een ober die in een restaurant werkte. Hij moest de bestellingen van de klanten 
doorgeven aan de kok en het eten opdienen, maar dit liep vaak niet goed af. De ober kwam terug met 
andere gerechten dan dat de gasten besteld hadden en door zijn lange armen en benen liet hij vaak 
het eten op de grond vallen. Uiteindelijk maakte de ober er zo'n potje van, dat hij ontslagen werd. De 
ober ontmoette een meisje die hem hielp het restaurant weer op de kaart te zetten. En wat bleek? De 
gasten vonden al die foutjes van de ober juist erg grappig! 
De kinderen waren erg enthousiast over de voorstelling. Sommige kinderen vonden het in het begin 
best spannend, maar door de humor die de actrices erin gooide, werd de voorstelling als prettig 
ervaren! 
 
Theatervoorstelling  “Pff” in het Musiater 

De kinderen van groep 3,4 en 5 zijn op woensdag 1 juni naar de theatervoorstelling “Pff” van 

theatergroep Graafland geweest. Ze vonden het leuk en waren enthousiast. De kinderen konden de 

boodschap van het verhaal prima navertellen in de klas. Hieronder staat een samenvatting van het 

theaterstuk. 



 

 

8 

Een beeldend en absurdistisch verhaal over een oververhit dorpje dat sinds 

kort aan zee ligt. Op een koude dag van 37 graden Celsius wordt het dorpje 

‘Middels' omgedoopt tot 'Inmiddels aan Zee'. Geen wolkje aan de lucht. Laat 

de cruiseschepen maar komen! De revenuen van de toeristen zijn meer dan 

welkom. Verlekkerd telt hij reeds zijn bankbiljetten, deze burgemeester in 

klimaatoorlogstijd. De burgermeester voelt zich als een vis in het water. Met 

zijn vissenkop (letterlijk!) verschalkt hij zelfs de goudvis waar de mevrouw van 

nummer 13a zo verknocht aan is. De schurk. Waaraan hebben de bewoners 

van het kalme straatje in dit op het oog zo pittoreske dorpje dit verdiend? Zij 

doen niets anders dan doende zijn met hun dagelijkse beslommeringen. De 

winkelier prutst aan zijn haperende winkelbel, de overbuurjongen laat zijn 

hondje uit, de klusser klust en de boodschappenjongen worstelt met zijn 

pakketje. Ondertussen hoopt het plastic zich tegen de dijk op. Het dreigt een 

monster te worden. Het beweegt, het sluipt, het kruipt langzaam het kleine 

dorpje in. Kunnen de bewoners van Inmiddels aan Zee het tij nog keren?    

   

We willen de ouders die destijds gereden hebben hartelijk bedanken voor het rijden.        
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Schoolmaatschappelijk werk op ´t Scathe 

Om de samenwerking tussen school, ouders en de jeugdhulpverlening te verbeteren is er vanuit de 
gemeente Zevenaar een schoolmaatschappelijk werker aangesteld op iedere basisschool.  
Voor ’t Scathe is dit dat Sharon Wieringa. Sharon is na de zomervakantie op een vast moment op 
school aanwezig. Ouders kunnen haar benaderen voor vragen over voeding, slapen, sociale 
emotionele ontwikkeling of andere opvoedkundige vragen. Door op deze laagdrempelige wijze te 
werken, hopen we de samenwerking tussen ouders, school en de jeugdhulpverlening te verbeteren. 
Sharon stelt zich hieronder zelf voor. 
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Juf Ellen gaat trouwen 

Op de allerlaatste schooldag van schooljaar 2021 – 2022 hebben wij juf Ellen in het zonnetje gezet. 
Niet zomaar, maar na veel uitstellen en veel geduld is vandaag eindelijk de dag dat juf Ellen en haar 
aanstaande in het huwelijksbootje stappen! 

Een bijzonder moment. Extra bijzonder, omdat juf Ellen deze gebeurtenis graag wilde delen met de 
kinderen van ’t Scathe. Om deze speciale dag zo intiem mogelijk te maken, heeft juf Ellen er voor 
gekozen om dit zo klein mogelijk te vieren en alleen de kinderen van de school uit te nodigen voor 
haar aankomst op het plein. 

Iets voor half 12 kwam juf Ellen met haar aanstaande aanrijden in een stoere sportauto. Onder luid 
applaus werden zij, samen met hun kinderen binnengehaald.  
Alle groepen samen hadden een heuse flashmob voorbereid op het lied ‘Marry you’. Groep 6 en 7 
trapten het intro af, aangevuld door groep 4 en 5 en uiteindelijk ook door groep 1,2 en 3.  
Naderhand hebben per klas twee kinderen een geknutselde bloem mogen geven. Samen vormde dit 
een kleurrijk boeket!  

Omdat juf Ellen bijna elke dag bij de kleuters in de klas aanwezig is, zijn de kleuters extra lang op het 
plein gebleven. Naast de prachtige bloemen hebben zij ook mooi versierde jengablokken gegeven. 
Ieder zelf versierd. Zo heeft juf Ellen een extra cadeautje als aandenken aan haar trouwdag. 

Wij wensen Ellen en haar man veel geluk, liefde en gezondheid toe!  

 

 


