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: Pancopost
: Gezonde (na)schoolse activiteit 7 (handbal)
: Deze week meekijkdagen voor ouders
: MR-vergadering
: Techniekdag groep 7/8 (Stedelijk College)
: Pancopost
: Grote Rekendag
: Theoretisch Verkeersexamen groep 7
: Studiemiddag team (na schooltijd)
: Gezonde (na)schoolse activiteit 8 (voetbal)
: Anglia Examen groep 8
: Palmpaasstokken versieren en palmpaasoptocht (groepen 1 t/m 3)
: Koningsspelen met o.a. ontbijt op school
: Cito Eindtoets groep 8
: Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij, team studiedag)
: Tweede Paasdag; leerlingen vrij
: Schoolreisje groepen 3 t/m 6
: Sportdag bij Rhienderoord voor alle leerlingen
: Meivakantie
: OR-vergadering
: Luizencontrole
: Open Dag
: Pancopost
: Sportdag groep 6,7 en 8
: Schoolkamp groep 7/8
: MR-vergadering
: Kleuterschoolreisje

GROEPSACTIVITEITEN
Meekijkdagen in de week van 18 maart
Volgende week staan er weer de meekijkdagen voor ouders op de
agenda. We willen u als ouders de gelegenheid bieden om even sfeer
te proeven en mee te kijken in de klas van uw kind(eren). De
vormgeving van ons gebouw, met de relatief smalle gangen en
beperkte oppervlakte, maakt dat we niet alle ouders tegelijk kunnen
ontvangen. Dit is ook niet haalbaar in de klassen, het is namelijk wel
de bedoeling dat het lesprogramma van de kinderen zoveel mogelijk
‘normaal’ kan doorgaan.
Om zoveel mogelijk ouders de mogelijkheid te bieden om te komen kijken stellen we elke groep
enkele ochtenden van 08.30 t/m 09.00 uur open. Vanaf donderdagochtend hangen er, voor alle
groepen, intekenlijsten bij de buitendeuren. Voor elk kind kan er 1 ouder intekenen, de andere ouder
kan dan tijdens de volgende meekijkweek inschrijven. Lukt het u niet om komende week te komen
kijken dan bent u uiteraard van harte welkom tijdens een van de komende meekijkweken.

Pasen
Op 21 en 22 april is het Pasen. Even een paar belangrijke data op een rij.
Palmpaasoptocht voor de groepen 1 t/m 3.
Op dinsdag 9 april krijgen de kinderen stroken crêpepapier mee om
thuis de palmpaasstok te omwikkelen.
Op donderdag 11 april nemen de kinderen de omwikkelde
palmpaasstok voorzien van naam mee naar school en gaan we de
stok verder versieren. Voor materialen om de stokken te versieren
wordt gezorgd. Wel zou het prettig zijn wanneer de kinderen
buxustakjes mee kunnen nemen.
Op donderdag 11 april gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 een
palmpaasoptocht lopen. Rond 13.30 uur verzamelen we bij de ingang
van groep 1-2.

Paasfeest voor alle groepen
Op donderdag 18 april vieren we Pasen op school. Nadere informatie volgt op een later moment. Om
14.00 uur gaat de school uit en kan iedereen genieten van een extra lang Paasweekend. Van vrijdag
19 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 22 april zijn alle kinderen vrij.

Grote Rekendag 2019
Op 3 april hebben we weer de grote rekendag op de Pancratiusschool!
Het thema dit jaar is ‘Uit Verhouding’.
Deze ochtend starten we gezamenlijk op het schoolplein en de hele dag zal in het
teken staan van dit thema. Het zou leuk zijn, om in de aanloop naar dit thema,
thuis voorbereidingen te doen.
Wat kunt u doen?

Komt u in het dagelijks leven wel eens iets
tegen wat niet helemaal in verhouding is?
Maak hier een foto van, samen met uw kind, en
stuur deze per mail op naar de leerkracht van
uw zoon of dochter! Op die manier kunnen wij
er op deze dag weer op terugkomen!
Alvast bedankt voor uw enthousiasme!
De rekencommissie.

Schoolreisje groepen 3 t/m 6
Dinsdag 23 april gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje. De bussen vertrekken om 8.30 uur, dat
betekent dat alle kinderen om 8.15 uur op school moeten zijn. We zullen rond 15.00 uur het park
weer verlaten, waardoor we rond 16.30 uur weer op school zullen zijn. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de speciale schoolreisbrief achter deze nieuwsbrief.
De leerlingen van groep 7/8 gaan op kamp van woensdag 15 t/m vrijdag
17 mei.
Het kleuterschoolreisje is gepland op woensdag 29 mei.
Nadere informatie volgt t.z.t.

Koningsspelen / Sportdag
Op 12 april a.s. worden landelijk de Koningsspelen
gehouden. In het kader van de ‘Gezonde School’
willen wij de Koningsspelen dit jaar groots opzetten.
We maken er een sportdag met de hele school van.
Dit doen we op vrijdag 26 april. We hebben die dag
de Rhienderoord volledig tot onze beschikking. Dit is
tevens de laatste schooldag voor de meivakantie.
Omdat we de landelijke Koningsspelen niet aan ons
voorbij willen laten gaan, mogen op vrijdag 12 april
alle kinderen in oranje kleding naar school komen.
We starten de dag met een gezamenlijke dans op het
schoolplein. Daarna gaan we in de klassen genieten
van een lekker ontbijt.
Na het ontbijt volgen de groepen 1/2 hun eigen programma en gaan de groepen 3 t/m 6 onder
begeleiding van leerlingen uit groep 7/8 deelnemen aan diverse activiteiten.
Op vrijdag 26 april worden alle kinderen in sportkleding om 08.30 uur verwacht bij sportzaal
Rhienderoord voor een gezamenlijke opening. Danseres Ingrid Jansen (bekend van het
televisieprogramma Dancing Queen) komt speciaal de warming up verzorgen. We zouden het heel
leuk vinden als zoveel mogelijk ouders hierbij aanwezig zijn om er samen een groot feest van te
maken!
Na de opening/warming up gaan de kinderen in gemengde groepen deelnemen aan diverse
sportactiviteiten, waaronder voetbal, volleybal en dans. Ook komt er een stormbaan te staan. De
groepen 5 t/m 8 mogen ’s middags zwemmen.
Om 14.00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij Rhienderoord.

Bij (extreem) slecht weer kunnen niet alle activiteiten doorgaan. Indien dit het geval is, zullen we u in
de week van de sportdag informeren over het alternatieve programma.
Belangrijk om aan uw kind mee te geven voor de sportdag:
- Sportkleding (thuis al aantrekken en in sportkleding naar Rhienderoord komen)
- Zwemkleding / handdoek (groep 5 t/m 8)
- Lunch (voor een gezond tussendoortje en ranja wordt gezorgd);
- Bij slecht weer een extra setje droge kleding
- Bij zonnig weer zonnebrandcrème
Tot slot kunnen wij voor onze sportdag nog hulpouders gebruiken. Hiervoor hangen inschrijflijsten op
de deuren.
Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunt u terecht bij Marleen
Timmen, Niké Nuijten, Ellen Ferwerda en Per Theeuwes.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
De Gezonde School werkgroep

Kanjertraining
Wekelijks wordt er in iedere groep een Kanjerles gegeven. Dit kan een verhaal
zijn, een werkblad, een rollenspel of een vertrouwensoefening. Daarnaast komt
de Kanjertraining regelmatig terug bij andere gelegenheden of onderwerpen.
Hoort u thuis uw kind vertellen over Kanjertraining dan weet u dat we daar als
school -bewust- veel aandacht aan besteden.

OUDERS
Groene Speelplein; stand van zaken
We werken al sinds vorig jaar aan een plan voor onze speelplaats. De leerlingenraad denkt actief mee
en heeft concreet aangeven wat de wensen zijn. We willen een subsidie voor “Groene Speelpleinen”
gaan aanvragen bij de provincie Gelderland. We vinden het als basisschool namelijk erg belangrijk dat
onze kinderen nog meer de mogelijkheid krijgen om bewegend te leren. Dat past bij onze visie,
daarnaast denken we het buitenterrein nog wel een heel stuk uitdagender gemaakt kan worden.
Onze visie, de plannen en de wensen van de kinderen hebben geresulteerd in een schetsontwerp.
Leonieke Heldens heeft het plan voor de school uitgetekend. We komen nu in de fase dat we de
wensen en ideeën gaan vertalen naar een financieel plan. Daarna kan de subsidie aangevraagd
worden.
Om het traject in goede banen te leiden zouden we graag een kleine werkgroep met ouders willen
oprichten die meedenkt en kan helpen bij de coördinatie van de aanleg van het nieuwe groene
speelplein. Loop bij vragen gerust even binnen dan kan Per Theeuwes uitleggen wat de bedoeling is.

Veluwezoom jubileum wandeltocht + paaseieren zoeken (2e Paasdag)
Wandelsportvereniging Brummen organiseert op 22 april, 2 e paasdag, paaseieren zoeken. Vanaf
12.00 uur kunnen de kinderen deelnemen aan de 5 kilometer van de Veluwezoomtocht, om daarna
vanaf 13.30 uur deel te nemen aan het Paaseieren zoeken. Het inschrijfgeld is € 1,--.
Startlocatie: Kantine korfbalvereniging Melynas, sportpark De Hazenberg.

Geboortenieuws van kinderopvang Malin (Kleine Krijger)
Donderdag 31 januari was het zover, de laatste dag van Nienke Aarnoudse, voordat ze met verlof zou
gaan. Samen met de kinderen was er die middag als verrassing een ‘babyshower’ georganiseerd voor
Nienke. De groep was versierd, er was allemaal lekkers, en er werden ‘babyshowerspelletjes’ gedaan,
zodat Nienke haar cadeautje kon ‘winnen’. Geblinddoekt een luier (van de pop, met ontbijtkoek in de
luier) verschonen, babyhapjes proeven en alle kinderen mochten door middel van een touwtje raden
hoe groot de buik van Nienke was. De ene had het touwtje precies op de juiste lengte, en bij de ander
kon het touwtje wel 4 keer om Nienke heen. Uiteindelijk hebben de kinderen het cadeau aan Nienke
gegeven. Ze hadden allemaal een A4’tje gemaakt met daarop een tekening, een foto of een wens.
Hier was een mooi en vooral dik boekwerk van gemaakt. Op donderdag 21 februari(3 weken voor de
uitgerekende datum) zijn Nienke en Alan trotse ouders geworden van een gezonde dochter Noé.
We wensen Nienke en Alan heel veel geluk met hun prachtige dochter Noé.

Mede namens het team,
Met vriendelijke groet,
Thea Princen
intern begeleider
Per Theeuwes
locatiedirecteur

