
 

 

AGENDA  
di 28-01  : Pancopost 8 
do 30-01  : onderwijsstaking: alle leerlingen vrij 
vr 31-01  : onderwijsstaking: alle leerlingen vrij 
za 08-02  : lokale voorronde voorleeswedstrijd 
di 11-02  : adviesgesprekken groep 8 
do 13-02  : adviesgesprekken groep 8 
do 13-02  : MR-vergadering 
vr 14-02  : adviesgesprekken groep 8 
di 18-02  : Pancopost 9 
di 18-02  : Start Mad Science (na schooltijd indien ingeschreven) 
do 20-02  : Gezonde (na) schoolse sportactiviteit 
vr 21-02  : Carnaval op school, alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
ma 24-02 t/m 28-02 : Voorjaarsvakantie 
wo 04-03  : Workshops CKV (multimedia) groepen 4, 5 en 6 
do 05-03  : Workshops CKV (multimedia) groepen 1/2 en 3 
vr 06-03  : Workshops CKV (multimedia) groepen 7 en 8 
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                     nummer 8 
                        28 januari 2020 

  

  Pancopost   
nnummer 20 



 
Groene Speelplein 
Begin januari zijn twee nieuwe duikelrekken geplaatst, deze zijn met enthousiasme ontvangen door de 
kinderen. De gemeente verwacht spoedig de levering van de heg vanaf een kweker zodat deze z.s.m. 
aangeplant kan worden langs de Oude Eerbeekseweg. Er worden dan draad gespannen zodat we 
deze kant langs de straat dichthouden. Dit is veiliger voor de leerlingen.  
 
De werkgroep werkt op dit moment aan de planning van het volgende stuk speelplaats. Vandaag is er 
weer met de leerlingenraad gesproken, deze leerlingen konden heel goed aangeven welke toestellen 
ze graag geplaatst zouden zien. Kinderen zijn vooral geïnteresseerd in beweeg- en 
klimmogelijkheden.  

 
Schommel 
Een van de schommels is kapot, er heeft een keuring plaatsgevonden en de bovenste ligger waaraan 
de schommel hangen is afgekeurd. Er is een bestelling gedaan zodat de schommel z.s.m. gemaakt 
kan worden. Omdat dit aan veiligheidseisen moet voldoen duurde dit traject wat langer. We hopen dat 
de kinderen z.s.m. gebruik kunnen maken van een ‘vernieuwde’ schommel !! 

 
 
 
 
Carnaval 
 
 
 
 
 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Vrijdag 21 februari is het weer zover: St. Pancratius viert CARNAVAL! We vieren deze dag met 

allerlei vrolijke activiteiten. 

Om deze dag goed te laten verlopen zijn de volgende punten belangrijk: 

 Voor groep 1 t/m 8 geldt: Tot 12.00 uur naar school. 

 Voor alle groepen geldt: voor eten en drinken rond de ochtendpauze wordt gezorgd. 

 Verkleden mag!!! 

 Confetti, serpentines en spuitbussen, zwaarden en schietmaterialen laten wij thuis. 

 Rond half 9 is er muziek op het plein. Ook zullen dan de prins en prinses Carnaval onthuld 

worden. Kinderen van groep 7/8 kunnen zich voor deze leuke taak verkiesbaar stellen. 

Jullie juf en meester weten er meer van!  

 Heeft uw kind thuis een discobol/discolamp dan mag deze mee naar school op donderdag 

20 februari voor ons feest op 21 februari. Voorzie de lamp van een naam! 

 

Wij wensen iedereen nu alvast een hele gezellige dag! Met vragen kunnen jullie terecht bij juf 

Sandra, juf Marleen en meester Patrick. 

Alaaaaaaaf, 

Team en OR 
St. Pancratiusschool 

 



 
 

OUDERS 
 

Staking 

Wij hebben u steeds geïnformeerd over de landelijke onderwijsstaking. Wij nemen deel aan de 

staking, leerkrachten nemen deel aan verschillende manifestaties. U zult hierover in het nieuws deze 

week ongetwijfeld meer gaan horen.  

 

Jaarverslag 2018-2019 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de publieksversie aan van het jaarverslag van onze school. 
Middels deze poster krijgt u een samenvatting van de opbrengsten en resultaten van het schooljaar 
2018-2019. 
 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 

Wij houden zorgvuldig de instroom van nieuwe leerlingen bij. In de kleutergroepen is de instroom voor 

dit schooljaar (2019-2020) volledig in beeld, daar worden ook geen nieuwe aannames meer gedaan.  

Ook voor de komende schooljaren proberen wij de instroom goed te bewaken zodat we kunnen blijven 

werken aan kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. 

 

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen 

we bij onze planning rekening moeten houden. Aan u, als ouder 

van één of meerdere leerlingen op de St Pancratius, vragen wij 

om uw kind(eren) tijdig in te schrijven. Heeft u een kind dat 

binnen nu en 2 jaar (geboortejaar 2016/2017/2018) 4 jaar wordt, 

dan is het vriendelijke verzoek uw zoon/dochter nu alvast aan te 

melden. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.  

  

Voor de goede orde; bovenstaande vraag houdt uiteraard verband met in de instroom van nieuwe 

leerlingen in de groepen 1-2. Dit schooljaar kunnen daar, uitgezonderd de reeds ingeschreven en 

aangemelde kinderen, geen kinderen meer instromen.  

 

Vakantierooster 2020-2021 

Onlangs is in de GMR het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 vastgesteld. 
Hieronder treft u alvast het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 aan: 
  

 Start schooljaar:  31 augustus 2020 

 Herfstvakantie   19 t/m 23 oktober 2020 

 Kerstvakantie   21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

 Voorjaarsvakantie  22 t/m 26 februari 2021 

 Paasmaandag   5 april 2021 

 Meivakantie   26 april t/m 7 mei 2021 (incl. Koningsdag) 

 Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 

 Pinkstermaandag  24 mei 2021 

 Zomervakantie   19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

6e gezonde (na) schoolse activiteit: donderdag 20 februari 
 
Op donderdag 20 februari a.s. vindt de zesde buitenschoolse activiteit van de Panco plaats. Nog niet 
helemaal zeker is of dit een rugbyclinic wordt of iets anders.   



Inschrijven is mogelijk vanaf woensdag 5 tot woensdag 12 februari  op de lijsten die hangen bij de 
ingangen van de school. Deze buitenschoolse activiteit zal plaatsvinden bij school van 14.15 tot 15.15 
uur. De kinderen kunnen na schooltijd op school blijven en gaan dan vanuit de klas starten met de 
activiteit.  
 
Kinderen kunnen voor na schooltijd evt. iets te eten en drinken meenemen zodat ze wat energie 
hebben voor de buitenschoolse activiteit. Ook sportieve kleding is handig. De kinderen hebben aan 
het eind van de schooldag de tijd om zich even om te kleden op school.  

 
We hopen weer op veel opgaven en let op: vol = vol.  
 

 

Werkgroep gezonde school 
Hieronder treft u een korte update aan van de gezonde schoolwerkgroep: 

 We zijn al druk met de voorbereidingen voor de sportdag op vrijdag 24 april. De dag duurt tot 
12.00 uur, daarna start de vakantie. We kunnen helaas niet in het zwembad terecht die 
ochtend, maar zijn bezig met andere gave activiteiten.  

 De Koningsspelen worden gevierd op vrijdag 17 april en we vieren dat dit jaar hetzelfde als 
vorig jaar met een koningsontbijt in de klas en daarna spelletjes op het plein die groep 8 zal 
voorbereiden. Groep 6/7 zal de groepjes begeleiden. 

 Het schoolfruit dat overblijft wordt iedere vrijdag opgehaald door de voedselbank. Zo gaan we 
voedselverspilling tegen en gaat het fruit naar een goed doel.  

 De buitenschoolse activiteiten lopen goed. Hierboven nog een keer het schema wanneer 
welke activiteiten zijn.   

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen, 2020 is direct actief begonnen en dat is super! 
 
 

 
 
 

Mad Science 
 

Experimenteren met de gekke  
professoren van Mad Science! 
 
De "professor" van Mad Science heeft een wetenschapsshow gegeven aan onze leerlingen. Een keer 
voor de groepen 1 t/m 4 en één keer voor de groepen 5 t/m 8. Ze gaan kinderen weer op een leuke 
manier laten kennismaken met wetenschap en techniek. 
  
Aan de hand daarvan kunnen kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & techniek 
cursus. De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 

 Datum Activiteit Locatie 
Donderdag 20 februari 2020 
14.15 – 15.15 uur 

 Schoolplein (veld) 

Maandag 16 Maart  
14.15 – 15.15 uur 

Hockey Schoolplein 

Vrijdag 24 april 2020 
8.30 – 12.00 uur 

Grote sportdag Sportzaal, velden en zwembad 
Rhienderoord  

Woensdag 20 mei 2020 
14.15 – 15.15 uur 

Kleutergym (groep 1-2-3) School/speelzaal 

Woensdag 24 juni 2020 
14.15 – 15.15 uur 

Sportclub Brummen  

Vrijdag 3 juli 2020 (eindfeest) 
Tijdens eindfeest; tijden 
volgen 

Panna toernooi voor midden- en 
bovenbouw + beweegcircuit 
onderbouw 

Schoolplein (veld) 



onderzoekende leerhouding. Op het inschrijfformulier dat de kinderen mee naar huis krijgen staat alle 
informatie voor de ouders. 

Data van de naschoolse wetenschap & techniekcursus 
Dag: Dinsdag, starttijd: 14:15 uur 

Dag 1: dinsdag 18 februari 
Dag 2: dinsdag 3 maart 
Dag 3: dinsdag 10 maart 
Dag 4: dinsdag 17 maart 
Dag 5: dinsdag 24 maart 
Dag 6: dinsdag 31 maart 
 
Tijdstip: 14:15 tot 15:15 uur / St. Pancratiusschool 
Inschrijven kan t/m 4 februari via http://nederland.madscience.org  
Deelname kost voor 6 lessen € 69,50 per kind.  

Bij te weinig deelname gaan de naschoolse lessen niet door.  
 

 

 
 
Mede namens het team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen, intern begeleider 

Per Theeuwes, locatiedirecteur 
 
 
 

 

 
 
 

http://nederland.madscience.org/

