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‘t Scathe is weer begonnen

komkommer. Wilt u ook een theedoek meegeven die kan

Maandag 19 augustus zijn alle kinderen van ‘t Scathe weer

dienen als tafellaken om de eerste broodkruimels en/of

begonnen. Het was fijn om iedereen gezond en wel terug te

gemorste drank op te vangen. Bedankt!

zien. We gaan er weer een mooi en goed schooljaar van maken.

herinnering: “Woensdag = Waterdag”
Niet vergeten

Wij willen als team de leerlingen graag stimuleren om meer

2 t/m 6 september

startgesprekken

water te (gaan) drinken, ook op school. Daarom hebben we

18 september

inloop middag/avond

het vorig schooljaar al besloten om van de woensdag

2 oktober

start Kinderboekenweek “Reis mee!”

"Waterdag" te maken. Het is de bedoeling dat de leerlingen

7 en 8 oktober kermis

leerlingen zijn vrij

elke woensdag in de ochtendpauze water drinken op school.

14 t/m 18 oktober

Herfstvakantie

De leerlingen nemen dan zelf water in de beker of bidon mee.

21 oktober

luizencontrole

Aankondiging “inloopmiddag en avond”
Alvast noteren:
20 februari 2020

Woensdag 18 september is er een inloopmiddag gepland
eindpresentatie muziek gr. 4 t/m 8

tussen 15.30uur tot 18.30 uur. U bent van harte welkom om
samen met uw kind een kijkje te komen nemen in de klas.

Schoolafspraken

U kunt zelf het moment bepalen waarop u kunt komen.

De komende tijd besteden we speciaal aandacht aan de

Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

volgende afspraken:

Een uitnodiging volgt nog!

“Binnenkomen”
“Vanaf 08.20u. kunnen de leerlingen naar binnen”.

Liemers Jeugdkoor (7 - 11 jaar) GRATIS

“Praten en vragen stellen”

“Samen zingen”

“Wil je iets vragen of wil je spreken, gebruik dan het

Word jij ook zo blij van zingen? Dan is het Liemers Jeugdkoor

afgesproken teken. Hoort het praten bij de les, doe dan met je

echt iets voor jou! Onder begeleiding van het Liemers Jeugd-

“liniaalstem” je best!”

orkest wordt toegewerkt naar drie spetterende

“Verzorging schoolspullen”

Sinterklaasvoorstellingen op zaterdag 16 november en zon-

“Ga netjes met je schoolspullen om, denk erom!”

dag 17 november a.s. We gaan hippe, coole en vette liedjes
instuderen. Meld je snel aan er is beperkt plek!

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Docent : Sander Spaan

In mei j.l. (en tijdens de inschrijving van uw kind) hebben wij u

Start

toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal

Dag/tijd : maandag,

: 16 september 2019

van uw zoon of dochter. Wilt u deze toestemming intrekken,

: koor 1: 16.00 – 17.00 uur

loop dan even op woensdagochtend langs bij onze administra-

: koor 2: 17.00 – 18.00 uur

tieve kracht Trudy Pes (bellen kan ook).

Locatie : Het Musiater, Zevenaar
Aantal

: 7 repetities + generale en 1 voorstelling per koor

Licenties Rekentuin, Taalzee en Words&Birds

Prijs

: gratis

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen ook thuis oefenen met

Kijk voor meer informatie en aanmelden op

deze programma’s. Words&Birds is voor de leerlingen van

www.liemerskunstwerk.nl

groep 7 en 8. Als u hier wat meer van wilt weten, kunt u terecht

Of stuur een mail met je naam, leeftijd en telefoonnummer

bij de leerkracht (en) van uw kind (eren).

naar info@liemerskunstwerk.nl.

Lunchen op school

Naschools sporten weer van start in Pannerden!

Tijdens de middagpauze eten de leerlingen op school. Wilt u

Elke woensdag vanaf 4 september van 13.00u tot 14.00u

ervoor zorgen dat u uw kind gezonde dingen meegeeft. En als

kunnen de kinderen bij goed weer o.l.v. een buurtsportcoach-

extraatje bijvoorbeeld tomaatjes, een plak ontbijtkoek of

sporten op het schoolplein van onze school.

www.scathe.nl

“Het gaat er niet om of je de beste bent, maar of je beter bent dan gisteren”

