
 

 

AGENDA  
di 18-02  : Pancopost 9 
di 18-02  : Start Mad Science (na schooltijd indien ingeschreven) 
do 20-02  : Gezonde (na) schoolse sportactiviteit; rugby 
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 
ma 09-03 t/m vr 13-03 : Deze week 15-minuten-gesprekken 
ma 09-03  : OR-vergadering 
di 10-03  : Pancopost 10 
wo 25-03  : Grote Rekendag 
di 31-03  : Pancopost  
di 31-03  : MR-vergadering 
wo 01-04  : Scholenvoetbaltoernooi 
vr 03-04  : Palmpasenoptocht 
wo 08-04  : Scholenhandbaltoernooi 
do 09-04  : Paasviering 
vr 10-04  : Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij 
ma 13-04  : 2e Paasdag: alle leerlingen vrij 
di 14-04  : Studiedag kleuterbouw; leerlingen gr 1-2 vrij 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
 
Oudergesprekken  
In de week van 9 maart staan de oudergesprekken op de agenda. U kunt zich vanaf woensdag 19 
februari 15.00 uur via Parro inschrijven voor de oudergesprekken.  
Ook krijgen de kinderen morgen (woensdag 19 februari) een rapportformulier mee om samen met 
ouders thuis in te vullen. Deze moet na de vakantie weer mee terug naar school. 
De kinderen van groep 7 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn.  

 
 
Voorleeswedstrijd 
Op 8 februari heeft Aniek de Weerd uit groep 8 onze school vertegenwoordigd bij de regionale 
voorleeskampioenschappen bij de bibliotheek in Eerbeek. De winnaar van deze wedstrijd zou kans 
maken op deelname aan de finale van de nationale voorleeswedstrijden. Aniek heeft enorm haar best 
gedaan, maar helaas heeft ze de volgende ronde niet bereikt! Wij zijn enorm trots op Aniek en als 
dank heeft Aniek een boek naar keuze mogen uitzoeken! 
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Carnaval 
 
 
 
 
 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

A.s. 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. Prins en prinses Carnaval 2020 zullen dan 

spectaculair onthuld worden.  

 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 even 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 

 

 
Schoolvoetbaltoernooi 

  

Op woensdag 1 april 2020 doet de St. Pancratiusschool weer mee aan het scholenvoetbaltoernooi bij 
Sportclub Brummen. Wij hopen met zoveel mogelijk teams mee te doen aan dit toernooi, omdat onze 
school beweging hoog in het vaandel heeft staan. Briefjes voor deelname kunnen                              
tot uiterlijk 20 februari worden ingeleverd. 

Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste ouders die een team willen leiden op deze dag. Is dit iets 
voor u, geef u dan op bij de leerkracht van uw zoon of dochter. De leerkracht zal dit doorgeven aan de 
sportcommissie en die zal een indeling van teams en coaches tijdig kenbaar maken. 

De sportcommissie 

 



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.  

 

 
De grote rekendag 

Op 25 maart doet de St. Pancratiusschool mee aan ‘De Grote Rekendag’. Dit jaar is het thema van De 
Grote Rekendag: De Getallenfabriek. Dat betekent dat op deze woensdag de hele school in het thema 
staat van het rekendomein getallen. Alle klassen doen er aan mee en zullen op eigen niveau de hele 
dag of een deel van de dag aan de slag gaan met alle kenmerken van getallen. Op 25 maart zullen we 
de dag starten met een gezamenlijke opening op het plein. Kom allemaal kijken!! 

De rekencommissie 

 
OUDERS 
 

Staking 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari jl. heeft het team van de St. Pancratius gestaakt. Op 
donderdag was er een manifestatie in Zutphen. De manifestatie op vrijdag in Apeldoorn was 
georganiseerd door de Veluwse Onderwijsgroep, waarvan de Pancratius deel uit maakt, samen met 
de twee andere Apeldoornse onderwijsstichtingen PCBO en Leerplein055.  
 
In een protestmars zijn we vanaf de Nieuwstraat via de Hoofdstraat en Deventerstraat naar het 
Marktplein getrokken. Daar heeft cabaretier Peter Heerschop op voor hem kenmerkende wijze een 
ode aan het onderwijs gebracht. Hij uitte zijn zorg als volgt: “Het is eigenlijk droevig dat we hier 
vandaag moeten staan”, waarna hij heel knap verwoordde waarom het onderwijs zo belangrijk is voor 
onze kinderen en uiteindelijk voor de hele maatschappij.  
 
Wij maken ons oprecht zorgen over het landelijke lerarentekort waardoor er meer werkdruk ontstaat 
en er klassen verdeeld moeten worden of kinderen zelfs naar huis worden gestuurd. Hopelijk gaat de 
overheid serieus aan de slag met dit probleem. Wij willen u nogmaals bedanken voor de vele blijken 
van begrip die wij hebben ontvangen, wij beseffen ons ook terdege dat het niet gemakkelijk is om 
opvang voor uw kind(eren) te regelen. Onze dank daarvoor.  
 

Organisatieontwikkeling 
BS St. Pancratius is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep. Vanaf 1 februari 2020 heeft de 
Veluwse Onderwijsgroep een wijziging doorgevoerd in haar organisatiestructuur. Doel hiervan is dat 
de school nog meer bepalend is m.b.t  haar onderwijsinhoud en de onderwijsvernieuwingen. De 
aansturing gebeurt dus meer op niveau van de school dan op het niveau van de Stichting. We hebben 
afscheid genomen van de 4 clusterdirecteuren en werken nu met een Stichtingsdirectie van 2 
personen. Dit zijn mevr. Jacqueline Versluijs-Barendrecht en dhr. Gert Visser. 
 

Aanmelden van nieuwe leerlingen  

De afgelopen jaren heeft de St. Pancratius een groei doorgemaakt. Ouders in Brummen en omgeving 

weten de weg naar onze school te vinden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen 

willen en kunnen wij de groepen 1 en 2 niet verder laten groeien. Op dit moment is de situatie zo dat 

de groepen 1-2 het groepsmaximum hebben bereikt. Voor het huidige schooljaar 2019-2020 betekent 



dit dat in de groepen 1-2, uitgezonderd de reeds ingeschreven en aangemelde kinderen, geen 

kinderen meer kunnen instromen.  

 

De instroom van het aantal nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar 2020-2021 is ook 

zorgvuldig bijgehouden. De groepen 1-2 voor volgend schooljaar zitten ook nagenoeg vol. In verband 

met het bereiken van maximale groepsgroottes zullen wij vanaf heden gaan werken met een 

wachtlijst voor instroom in de kleutergroepen.  Alle plekken die vrijkomen – bijvoorbeeld als gevolg 

van een verhuizing - zullen vanuit de wachtlijst worden gevuld.  
 

Vanaf augustus 2021 kunnen er weer nieuwe kinderen geplaatst worden in groep 1-2. Bovenstaand 

bericht geldt dus niet voor broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten. In de 

groepen 3 t/m 8 is, in principe, ruimte voor zij-instroom. Dit wordt dan specifiek bekeken per 

leerling en per groep.   

 
 

Het is voor ons belangrijk tijdig te weten met welke leerling-
aantallen 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 4 jaar wordt, dan is het vriendelijke 
verzoek uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. 
Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.  

  

 

Vakantierooster 2020-2021 

In de vorige Pancopost hebben wij het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar onder uw aandacht 
gebracht. Voor alle volledigheid treft u deze hieronder nogmaals aan. 
 
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: rugby. 
Deze leuke en actieve 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.  
 

Activiteiten in de voorjaarsvakantie 
Van de St. Sportkompas hebben wij informatie ontvangen over leuke activiteiten voor in de 
voorjaarsvakantie. Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer achter deze nieuwsbrief.  
 

Ontwikkeling plein 
Na de voorjaarsvakantie gaat de aanleg van het nieuwe plein verder. Hiervoor zijn al enkele ouders 
benaderd die zullen helpen met het bestraten van het nieuwe deel.  



 
Vandaag heeft de gemeente wilgentakken gebracht. Deze gaan we gebruiken voor de aanleg van een 
wilgentunnel en/of hut.  
 
De betonnen delen die bij de duikelstangen liggen worden bij de zandbak geplaatst. Daarvan worden 
twee nieuwe banken gemaakt. De stapel met trottoirtegels zal gebruikt worden bij de aanleg van een 
nieuwe stuk plein. We hebben in alle groepen uitgelegd dat we begrijpen dat de stenen en de zandbult 
geweldige speelplekken zijn. I.v.m. de veiligheid hebben we met de leerlingen afgesproken dat hier 
niet gespeeld wordt. Dit werd ons vanuit de leerlingenraad ook geadviseerd. Na de vakantie worden 
de stenen dus opgeruimd en kan er overal gespeeld worden. 
 

Snappet 
Wij werken op de Pancratius in de groepen 4 t/m 7 op tablets aan Snappet.  
“Snappet noemt dit zelf een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen.”  Dit betekent op de Pancratius dat leerlingen in de groepen 4 t/m 7 in Snappet 
opdrachten maken, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. Wij doen dit via de leerling 
website van Snappet op speciale tablets van Snappet zelf.  
 
In Snappet staan duizenden opdrachten. Er zijn standaard opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie 
horen, alle leerlingen maken deze opdrachten. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de leerlingen 
klaar zijn met de standaard opdrachten, gaan ze naar “het plusje”. Bij het plusje krijgen leerlingen 
opdrachten op hun eigen niveau. Ze krijgen steeds een set van 10 opdrachten, na die set wordt 
opnieuw het niveau bepaald van de leerling en krijgt hij of zij 10 nieuwe opdrachten die aansluiten bij 
het niveau van de leerling.  
 
Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. Een leerling kan bijvoorbeeld bij rekenen heel 
goed zijn in tafels, terwijl hij of zij geld rekenen nog moeilijk vindt. De leerling zal dan in “het plusje” 
moeilijke opdrachten krijgen bij de tafels, maar makkelijke opdrachten bij het geld rekenen om dit nog 
beter onder de knie te krijgen.   

 
Bij het komende rapport ontvangen leerlingen uit de groepen 4 t/m 7 een overzicht van Snappet. Hierop 
is te zien waar het kind aan gewerkt heeft en hoe dat gegaan is. De leerkracht kan u hier meer informatie 
over geven.  
 

Verkeer 
Het is ’s morgens en ’s middags druk in de Oude Eerbeekseweg. Wij 

begrijpen heel goed dat het, zeker met slecht weer, handig en prettig  

is om met de auto naar school te komen. Wanneer u in de buurt van 

school woont willen wij u vragen om lopend of met de fiets naar 

school te komen.  

 

Het wordt dan minder druk rond de school en dat komt de 

verkeersveiligheid ten goede.  

 

 

Mede namens het team,  

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen, intern begeleider 

Per Theeuwes, locatiedirecteur 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


