Ouderaccount
Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws op ’t Scathe? Maak dan een ouderaccount aan
op de website (www.scathe.nl) van onze school. U krijgt dan nl. een bericht in uw mailbox
als ’t Scathe weer een nieuwsbrief of andere informatie op de website heeft gezet.
Alle informatie gaat tegenwoordig zoveel mogelijk digitaal, via de website of via de mailbox
van ons administratiesysteem ParnasSys.
Afspraken van het continurooster en de organisatie van de lunch
groep 1 en 2:
12:00u. - 12:30u.
groep 3, 4 en 5
12:15u. - 12:30u. pauze: 12.00u. - 12.15u.
groep 6, 7 en 8: 12:00u. - 12:15u. pauze: 12.15u.- 12.30u.
Naast het eten en drinken voor de ochtendpauze nemen de kinderen zelf hun lunchpakket
mee samen met een theedoek die dient als tafellaken, om de eerste broodkruimels en/of
gemorste drank op te vangen. De theedoek gaat weer in de tas mee naar huis en het is aan
de ouder om te beslissen of die moet worden gewassen.
Er is afgesproken dat er geen snoep wordt toegestaan in het lunchpakket. Koeken, zoals
Liga of Evergreens als extraatje worden toegestaan maar kunnen nooit dienen als voeding.
Op de school is er de mogelijkheid om een beker melk voor de lunch in de koelkast te
zetten. De kinderen lunchen onder begeleiding van de leerkracht.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal afspraken of manieren die de leerkrachten en
kinderen toepassen. Denk hierbij aan:
Iedere leerling pakt zijn of haar eten en drinken, legt de theedoek op tafel en wacht tot
iedereen zover is om te beginnen.
Iedereen begint met eten nadat de leerkracht heeft aangegeven dat de groep mag
beginnen. Er wordt netjes gegeten en gedronken. Iedereen blijft zitten onder het eten en
drinken.
De lessen beginnen om 08.30u. De eerste bel gaat om 08.20u, dan kunnen de kinderen naar
binnen. Om 08.30u moet iedereen op de stoel zitten (zodat de leerkracht met de les kan
beginnen).
Om 14.30u. gaan de kinderen weer naar huis. Behalve op woensdag dan is de eindtijd 12.30u
en is er ook geen lunch op school.

