
 

 

Een nieuw jaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen   
fijne kerstdagen heeft gehad en goed het nieuwe jaar is ingegaan. 
Wij gaan het schooljaar in ieder geval weer een goed vervolg 
geven en wij blijven werken aan de mooie ontwikkelingen die wij 
gestart zijn. De speelplaats is een van de ontwikkelingen die in 
2020 verder opgepakt wordt en een flinke metamorfose zal 
ondergaan. Wij houden u op de hoogte.  
 

Iedereen de beste wensen voor 2020! 
 

AGENDA  
di 07-01  : Pancopost 7 
wo 08-01  : Luizencontrole  
wo 08-01  : Workshops CKV multimedia (groepen 4, 5 en 6)  
do 09-01  : Workshops CKV multimedia (groepen 1/2)  
vr 10-01  : Workshops CKV multimedia (groepen 7 en 8)  
di 14-01  : Terugkommoment schoolverlaters 2019 
di 14-01  : GMR-vergadering 
vr 17-01  : 5e naschoolse sportactiviteit: waterpolo 
ma 21-01  : Mad Science wetenschap- en techniekshow  
di 22-01  : Nationale voorleesdagen 
ma 27-01  : Studiedag onderbouw: groep 1-2 vrij  
     OR-vergadering 
di 28-01  : Pancopost 8 
do 30-01  : MR-vergadering  
di 18-02  : Pancopost 
vr 21-02  : Carnaval op school, alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag 
ma 24-02 t/m 28-02 : Voorjaarsvakantie 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Opbrengst Kerstmarkt en aanleg groene speelplein 
Op vrijdag 13 december hebben we op school een Kerstmarkt georganiseerd. We hebben na overleg 
met de leerlingen besloten dat we de opbrengst zouden gebruiken voor de speelplaats. In totaal heeft 
de Kerstmarkt maar liefst € 522,80 opgebracht, daar willen wij u heel hartelijk voor bedanken. 
 
Het geld is direct besteed zodat voor de leerlingen zichtbaar blijft dat het plein verandert. Vandaag is  
er een start gemaakt met de plaatsing van het eerste van twee duikelrekken die we van het geld  
van de Kerstmarkt aangeschaft hebben. Morgen wordt het tweede duikelrek geplaatst. Het beton  
moet nog even aanharden en volgende week komt er boomschors onder. Halverwege volgende  
week kunnen de kinderen gebruik gaan maken van de nieuwe duikelrekken.  
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Het kunstgras dat onder het huisje lag is vandaag verwijderd. De gemeente gaat ons helpen bij het 
aanleggen/vervangen van de heg aan de Oude Eerbeekseweg. We gaan bomen aanplanten en de 
werkgroep zal met de leerlingenraad een keuze gaan maken van toestellen die we willen gaan 
bestellen. We zijn er heel blij mee dat wij als school/werkgroep samen met leerlingen, ouders en 
gemeente zo constructief kunnen werken aan een uitdagende speelplaats waar kinderen kunnen 
spelen en leren met zo veel mogelijk beweegmogelijkheden.  
 
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen, 2020 is direct actief begonnen en dat is super! 

 
Kanjertraining 

Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer volop aan de slag met de 
Kanjertraining bij ons op school. Kinderen komen pas tot leren 
als zij zich prettig en veilig voelen. Daarom krijgen alle 
leerlingen Kanjertraining. Zoals u weet wordt die gegeven door 
de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. 
Nieuwe leerkrachten volgen de kanjertraining zodat ook zij 
kanjer gecertificeerd zijn. Ook vindt er regelmatig nascholing 
plaats voor de leerkrachten die hun certificaat al hebben 
behaald. 

De kanjercoördinator van onze school is in november in een aantal klassen geweest om een Kanjerles 
mee te maken en om te zien hoe kinderen met elkaar omgaan en op elkaar reageren. Dit is 
nabesproken met de betreffende leerkracht en er is een plan gemaakt om de komende tijd 
het Kanjeraanbod goed te laten aansluiten bij de groep. Wat vooral erg opviel was de prettige en 
rustige sfeer in alle groepen. Een mooie afsluiting dus van 2019 en een goede start voor 2020!  
 

Nationale voorleesdagen 2020 
Voor 2020 is “Moppereend” van Joyce Dunbar en Petr Horáček verkozen tot Prentenboek van het 
Jaar.   
 
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van  
mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren,  
die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen  
of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk alle- 
maal aangestoken door het gechagrijn van eend.  
Ondertussen wordt het donderwolkje boven mopper- 
eend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte  
wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst  
los: regen, dansende dieren in de plassen en een  
regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker de  
wolken ook worden, ooit komt er een einde aan. 
 
Naast dit boek werden negen andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek Top Tien 
van De Nationale Voorleesdagen 2020 vormen. 

Kijk op: www.nationalevoorleesdagen.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/


We besteden op onze school al veel aandacht aan lezen, in deze periode zal er op school extra 
aandacht worden besteed aan het voorlezen. Een van de activiteiten die georganiseerd zal worden, is 
het voorlezen van de bovenbouw aan de onderbouw. Leerlingen uit de onderbouw (groepen 1 t/m 4) 
worden hierbij gekoppeld aan een leerling uit de bovenbouw (5 t/m 8) en mogen luisteren naar de 
mooiste verhalen. 
 
In de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft ontvangen staat vermeld dat 
wij op donderdag 23 januari deelnemen aan het nationaal schoolontbijt. We hebben ons dit jaar echter 
niet opgegeven voor het ontbijt, waardoor deze activiteit komt te vervallen. Deze weken gaan we ons 
volledig richten op het lezen en voorlezen.  

 
Op zaterdag 8 februari vindt in de Eerbeekse bibliotheek de lokale ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd plaats. De regionale schoolkampioenen uit de groepen 7 en 8 lezen voor uit een 
door hen zelf gekozen boek. Via voorrondes zijn deze schoolkampioenen gekozen, namens de 
Pancratiusschool neemt Aniek uit groep 8 deel aan deze voorleeswedstrijd. Wij wensen haar alvast 
heel veel plezier en succes! 
 
De driekoppige jury wordt voorgezeten door Burgemeester Alex van Hedel. Het publiek bestaat uit 
introducees van de schoolkampioenen. De boeken waar de schoolkampioenen uit voorlezen vormen 
een mooie mix van spannende, ontroerende en humoristische boeken en van op dit moment populaire 
auteurs. De kinderen mogen ieder vijf minuten voorlezen. 

 
5e buitenschoolse activiteit: Waterpolo  
Op vrijdag 17 januari 2020 vindt de vijfde buitenschoolse activiteit van de Pancratius plaats. Deze keer 
staat de activiteit in het teken van waterpolo. De kinderen kunnen zich inschrijven op de inschrijflijsten 
op de deuren bij de ingang van de school. De clinic is bestemd voor kinderen met zwemdiploma 
vanaf groep 4! De waterpolo activiteit wordt in het zwembad van Rhienderoord gedaan. 
 
De activiteit vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur. Er is  begeleiding vanuit school aanwezig, maar u 
bent zelf verantwoordelijk voor het wegbrengen en ophalen van uw kind naar het zwembad. Kinderen 
kunnen evt. iets te eten en drinken meenemen zodat ze wat energie hebben voor de buitenschoolse 
activiteit. We hopen weer op veel opgaven en let op: vol = vol.  
 
Carnaval 
Op vrijdag 21 februari 2020 vieren wij op de St. Pancratiusschool weer Carnaval! Op deze dag gaan 
we tot 12.00 uur naar school en maken we er op school natuurlijk een waar festijn van! Prins en 
prinses worden bekend gemaakt, feest wordt gevierd en liedjes worden gezongen! Kinderen mogen 
op deze dag verkleed naar school komen! Een uitgebreid programma van deze dag volgt in de 
volgende Pancopost. Mochten er nog vragen zijn, kunt u die altijd stellen aan juf Marleen, juf Sandra 
of meester Patrick!  
 
De voorbereidingen gaan spoedig van start en we gaan er samen een gezellig spektakel van maken!! 
ALAAAAF!!! 

 
OUDERS 
 

Studiedag leerkrachten groepen 1-2 

Maandag 27 januari a.s. staat studiedag op de agenda voor de leerkrachten van de groepen 1-2. In 
verband hiermee zijn de leerlingen van de groepen 1 en 2 deze dag vrij. Deze dag was reeds eerder 
gecommuniceerd en opgenomen in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons 
heeft ontvangen. 

 

Mad Science 

Mad Science komt in 2020 weer een wetenschap en techniekshow geven voor alle kinderen op 
school. Ouders kunnen hun kind(eren) vanaf de eerste week van februari weer inschrijven voor enkele 
naschoolse wetenschap en techniek lessen. Informatie hierover volgt binnenkort.  



Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen zit behoorlijk vol. Vrijdag 10 januari a.s. en maandag 13 januari 
a.s. zullen wij de gevonden voorwerpen (bij droog weer) op het podium leggen, bij slecht weer leggen 
we het in de speelzaal klaar. Neemt u even een kijkje. De restanten schenken wij daarna aan een 
goed doel.  

 
Ziek zijn 

Het is soms moeilijk aan te geven wanneer een  
kind “ziek” te noemen is. Over het algemeen heeft  
een ziek kind specifieke zorg en aandacht nodig  
die binnen een groep niet geboden kan worden. 
 

Geeft uw zoon of dochter aan dat hij/zij zich ziek  
voelt en twijfelt u over het wel of niet naar school  
gaan, overweegt u dan onderstaande punten: 
 

• Is uw kind in staat om aan het gewone dagprogramma van school deel te kunnen nemen? 

• In hoeverre heeft uw kind specifieke extra aandacht nodig van de leerkracht? 

• Heeft de ziekte van uw kind consequenties voor de andere kinderen?  (besmetting) 

 

In ons continurooster kan ervoor gekozen worden om uw kind alleen de ochtend naar school te laten 
gaan. 

Het staat u vrij om deze punten in overleg met de leerkracht ruim voor schooltijd te bespreken, zodat 
de  beslissing van thuis blijven of naar school gaan tijdig genomen kan worden. 

Op tijd op school 

Beste ouders, 

We willen ’s morgens graag om 08.30 uur starten met de lessen. We merken dat er na de vakantie 
wat ‘opstartproblemen’ zijn, iedereen moet weer even in het ritme komen. Dat is begrijpelijk. We willen 
u vriendelijk vragen om uw kind(eren) wel op tijd naar school te brengen of te laten gaan.             
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.  

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
Eerder dit schooljaar is via een brief aan alle ouders gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te 
voldoen. Veel ouders hebben de bijdrage al overgemaakt. Dank daarvoor! Voor de ouders die de brief 
gemist hebben bij deze het verzoek om het bedrag over te maken voor hun kind / kinderen. 

Voor het schooljaar 2019/2020 is in overleg met de MR (medezeggenschapsraad) de ouderbijdrage 
vastgesteld op € 40,00 per kind. Het gehele bedrag komt volledig ten goede aan uw kind(eren). Het 
bedrag wordt gebruikt voor tal van activiteiten en feesten zoals de themaweek, het sinterklaas- en 
kerstfeest en carnaval. Maar ook voor de paaslunch, schoolvoet- en handbal en de avondvierdaagse. 
Zeker de helft van de bijdrage is nodig voor de jaarlijkse schoolreis die dus volledig is opgenomen in 
het bedrag van de ouderbijdrage. 

Ook levert de Ouderraad jaarlijks een financiële bijdrage aan de organisatie van het schoolkamp. 
(Ouders van kinderen in de groepen 7 en 8: houd er rekening mee dat u hier zelf ook nog een bedrag 
voor moet betalen). De ouderbijdrage betreft een vrijwillige bijdrage, maar wel een waar we niet 
zonder kunnen. We hopen dan ook dat we ook dit jaar uw bijdrage weer mogen ontvangen. De 
vrijwillige ouderbijdrage mag worden overgemaakt op het volgende bankrekeningnummer:  

Rekeningnummer NL44 INGB 0008 3006 82, onder vermelding van de naam van uw kind/kinderen,  
ten name van Ouderraad St. Pancratiusschool 

Mochten er nog vragen zijn,  aarzel dan niet om contact op te nemen. 



Hoofdluis 

Op vrijwel alle scholen duikt van tijd tot tijd hoofdluis op zo ook op onze school. Om te zorgen dat 
hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. 
Dan worden de luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Hieronder 
leest u nadere informatie over dit onderwerp.  
 
Controleren  
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in 
de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte 
puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Als u hoofdluis heeft 
ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe contacten dat u of een van uw 
gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van de 
kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis.  
 
Behandelen  
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige 
kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te 
verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke dag kamt, kunt u 
alle hoofdluizen verwijderen.  
 
Hoe kunt u kammen?  
- Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het kammen gaat makkelijker 
als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone kam of borstel eerst de klitten uit het haar.  
- Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het haar met een 
fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De 
hoofdluizen zitten namelijk op de hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt.  
- Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. Gooi deze na afloop 
weg.  
- Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met een doekje waar 
azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los.  
- Spoel de crèmespoeling uit het haar.  
- Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep.  
 
U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het 
belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een 
antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds vaker ongevoelig voor 
antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine.  
 
Schoolbeleid 
Op school hanteren wij het volgende beleid: wanneer er luizen worden gevonden tijdens de controle 
dan worden de ouders hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Tevens vragen wij u uw kind op te 
halen van school om de luizen direct te behandelen. Dit om een uitbraak te voorkomen. Wij hopen op 
uw begrip. 
 
 
 
Mede namens het team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen, intern begeleider 

Per Theeuwes, locatiedirecteur 

 


