
 

 

AGENDA  
ma 09-03 t/m vr 13-03 : Deze week 15-minuten-gesprekken 
di 10-03  : Pancopost 10 
do 12-03  : Voorstelling Rhythm&Trash (groep 7 en 8) 
vr 13-03  : Bezoek theatervoorstelling (groepen 1/2) 
za 14-03  : Lentedisco Rhienderoord 
ma 16-03  : Naschoolse activiteit: hockey 
do 19-03  : Techniekdag (groep 7) 
do 19-03  : Verhalenvertellers i.v.m. Wereldverteldag  
wo 25-03  : Grote Rekendag  
di 31-03  : MR-vergadering 
di 31-03  : Pancopost 11 
wo 01-04  : Scholen voetbaltoernooi bij Sportclub Brummen  
vr 03-04  : Palmpasenoptocht (groep 1 t/m 3) 
za 04-04  : Super Sprint Triathlon in en rondom Rhienderoord 
ma 06-04  : Geen gym; de hele bovenbouw mag een andere keer zwemmen 
do 09-04  : Paasviering 
vr 10-04  : Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 
ma 13-04  : Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij) 
di 14-04  : Studiedag kleuterbouw (leerlingen groepen 1/2 vrij) 
di 14-04 t/m do 16-04 : Cito eindtoets (groep 8) 
vr 17-04  : Koningsspelen 
ma 20-04 t/m wo 22-04 : Schoolkamp (groep 7 en 8) 
di 21-04  : Pancopost  
vr 24-04  : Sportdag bij Rhienderoord; alle leerlingen 12 uur vakantie 
ma 27-04 t/m vr 07-05 : meivakantie 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
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.  

 

Theatervoorstelling groepen 1-2 
Aankomende vrijdag 13 maart gaande kleutergroepen naar de theatervoorstelling “In de bosjes van 
Mees”. We lopen met telkens 15 kinderen naar Plein 5 aan het Limburg Stirumplein waar het 
theatertje staat. Wij wensen de kinderen van de groepen 1-2 een leuke voorstelling toe. 
 

Palmpasen 
Op  vrijdagochtend 3 april gaan we met groep 1 t/m 3 Palmpasenstokken  
versieren. We starten direct om 8.30u. Het is de bedoeling dat de kinderen  
hiervoor op deze dag zelf een stok met hun naam erop meebrengen.  
Thuis omwikkelt u de stok alvast met crêpepapier. Daarvoor krijgt uw kind  
op dinsdag 31 maart stroken crêpepapier mee naar huis. De materialen om  
de stok verder te versieren zijn op school aanwezig, behalve de buxustakjes.  
Wilt u deze aan uw kind meegeven? We hopen dat er ouders zijn die op  
vrijdag willen helpen met het versieren van de stokken. U kunt zich opgeven  
middels de intekenlijst op het prikbord bij de kleuters. 
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Op dezelfde dag (vrijdag 3 april) gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 met de Palmpasenstok een 
optocht lopen door de wijk. We vertrekken ongeveer om 13.30 uur. U bent van harte welkom om langs 
de route te staan. We lopen door de straten rondom school. Als we terug zijn op school pakken de 
kinderen hun spullen uit de klas en kunnen dan gelijk met u mee naar huis. De stok mag dan ook mee 
naar huis. Bij regen zal de optocht binnen plaatsvinden, helaas zonder ouders i.v.m. de beperkte 
ruimte. 
 

Pasen 
Op donderdag 9 april zullen we Pasen vieren met de 
kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben die dag 
een eigen programma in de klas tot 12.00 uur. In de 
ochtend krijgen alle kinderen het Paasverhaal te horen. Om 
12.00u gaan we met alle kinderen picknicken, groep 1 t/m 8 
door elkaar.  
Bij goed weer doen we dit buiten, bij minder goed weer 
doen we dit binnen. De OR zal voor de lunch zorgen, dus 
de kinderen hoeven deze dag geen eigen lunch mee naar 
school.  
 

Wij zoeken nog ouders die om 10.00 uur willen helpen met het klaarmaken van de lunchtassen en die 
om 12.00 uur een groep kinderen willen begeleiden tijdens de lunch. U kunt zich opgeven middels de 
intekenlijsten op de deur. 

 
Groene Speelplein; stand van zaken 
Het heeft de laatste tijd vaak geregend, toch gaat het werk aan de speelplaats door. Vrijdag gaan 
enkele ouders aan de slag met een deel van het plein, ook de grond bij de duikelrekken zal binnenkort 
gereed gemaakt worden zodat dit gedeelte van de speelplaats echt af is. 
 
Gisteren is de schommel gerepareerd, daarvoor was er een nieuwe ligger besteld met speciale haken 
eraan. Er wordt al weer goed gebruik van gemaakt! 
 
Van de gemeente hebben we wilgentakken ontvangen, deze week gaan we beginnen met het planten 
ervan.  
Bij de begraafplaats is een start gemaakt met het hek en met de aanplant van een beukenhaag. We 
stellen het heel erg op prijs dat we als school gebruik mogen maken van dit fijne veld naast de 
begraafplaats.  
 

Wereldverteldag 
Ieder jaar rondom 20 maart, wereldverteldag, worden er wereldwijd verhalen  
verteld met eenzelfde thema. Het vertellen van verhalen verbindt mensen!  
In 2020 is het thema: Reizen. Op 19 maart a.s. komen er 5 verhalenvertellers  
bij ons bij school. Deze vertellers hebben allemaal een verhaal voor een  
andere leeftijdscategorie voorbereid. 
 

 
Grote Rekendag 2020  
Op 25 maart doet de St. Pancratiusschool mee aan de ‘Grote Rekendag’.  
Dit jaar is het thema: De Getallenfabriek.  
 
Dit 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 gerust een kijkje nemen!  
De rekencommissie 

 
 



Voetbaltoernooi  
Onlangs heeft u uw kind op kunnen geven voor het jaarlijkse voetbaltoernooi.   
Het toernooi zal plaatsvinden op woensdag 1 april a.s. op sportpark ‘De  
Hazenberg’ van Sportclub Brummen. Het toernooi zal om 13.30 uur beginnen  
en rond 17.30 eindigen. 
 
Voor het toernooi zijn we nog op zoek naar coaches voor de teams van  
de groepen 3/4 en 7.   Opgave kan via Parro. Wanneer er te weinig coaches  
zijn voor het team van uw kind, zal het team niet kunnen spelen.  
 
Omdat het toernooi om 13.30 uur start en de kinderen om 13.00 uur verwacht worden mogen de 
deelnemende kinderen om 12.30 uur van school vertrekken zodat zij op tijd zijn voor het toernooi. 
Verzoek om uw kind zelf naar het sportpark te brengen en weer op te halen. De coach van het team is 
hier niet verantwoordelijk voor, hij/zij is alleen verantwoordelijk voor het begeleiden van het team 
tijdens het toernooi. 
De kinderen krijgen tijdens het toernooi een gezonde snack vanuit de OR aangeboden. 
De kinderen krijgen een sportshirt van school. Voor een sportbroekje, 
buitensportschoenen/voetbalschoenen, sportsokken en evt. een joggingpak moet u zelf zorgen. 
 
De indeling van de teams wordt in de klas aan de kinderen verteld, daarnaast krijgt de coach van 
ieder team een lijstje met namen van de kinderen meegekregen. Het speelschema volgt zodra deze is 
gemaakt door de vereniging. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij meester Patrick en juf Marleen. 
 

 
Handbaltoernooi 
Onlangs heeft u uw kind op kunnen geven voor het jaarlijkse gratis handbal-  
toernooi. Het toernooi zal plaatsvinden op woensdag 29 april a.s. op  
sportpark ‘De Overkant ‘ van VV Oeken. Het toernooi zal om 10.30 uur  
beginnen en uiterlijk rond 15.30 eindigen. Definitieve tijden zullen in de  
vervolgbrief aan school, ouders en kinderen worden vermeld.  
 

 Vervoer naar Oeken dient zelf te worden geregeld door de ouders/verzorgers van de 
deelnemers.  

 Per team zijn er ook 1 of 2 coach(es) (een begeleidende ouder/verzorger). Dit is tevens de 
contactpersoon van het team.  

 Groep 3/4 speelt met 5 spelers + eventuele wisselspelers op een verkleind veld.  

 De groepen 5 t/m 8 spelen met 7 spelers + eventuele wisselspelers op een regulier veld.  

 De kinderen krijgen tijdens het toernooi een gezonde snack vanuit de OR aangeboden. 

 De kinderen krijgen een sportshirt van school. Voor een sportbroekje, buitensportschoenen, 
sportsokken en evt. een joggingpak moet u zelf zorgen. 

 

 De indeling van de teams worden in de klas aan de kinderen verteld, daarnaast heeft de 
coach van ieder team een lijstje met namen van de kinderen meegekregen. Het speelschema 
volgt zodra deze is gemaakt door de handbalvereniging. 

 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Niké en juf Marleen.  
 

Let op! Het handbaltoernooi vindt plaats op woensdag 29 april 2020. Dit is in de meivakantie. 

 

Wassen schoolshirts 
Binnenkort is het weer tijd voor verschillende sporttoernooien. We willen alle leerlingen die meedoen 
heel veel succes en plezier toewensen. De kinderen die deelnemen aan het schoolvoetbal- of 
schoolhandbaltoernooi ontvangen een schoolshirt. We vragen u om na afloop van het toernooi alle 
schoolshirtjes ongewassen in te leveren bij de coaches of de volgende dag op school. De shirtjes 
zullen vervolgens gezamenlijk op school worden gewassen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
 



OUDERS 
 

Corona virus 
Vorige week hebben wij u geïnformeerd over het Coronavirus. D.m.v. onderstaande informatie willen 

wij u graag verder meenemen in de wijze waarop basisschool St. Pancratius en de Veluwse 

Onderwijsgroep omgaan met de situatie. Om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan 

adviseert het RIVM sinds maandagavond 9 maart jl. om geen handen meer te schudden. De 

leerkrachten spreken met hun klas af op welke manier wij elkaar op school begroeten. 

Er is door de Veluwse Onderwijsgroep meteen na de voorjaarsvakantie een kernteam gevormd dat de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt en nadenkt over mogelijke scenario’s als gevolg van het 
Coronavirus. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD en onderhouden nauw contact 
met instanties zoals de PO-raad. 

Advies 
Als u met uw kind op vakantie bent geweest in een gebied met Coronabesmettingen of in contact bent 
geweest met personen die besmet zijn, dan adviseren we u om de gezondheid van uzelf en uw kind 
goed in de gaten te houden. Neem bij twijfel over de gezondheid contact op met uw huisarts. Zijn er 
geen gezondheidsklachten binnen uw gezin? Dan is er volgens de RIVM en GGD geen reden om uw 
kind niet naar school te laten gaan. 
 
Aandacht voor hygiëne 
In onze lessen wordt aandacht besteed aan hygiënemaatregelen en in onze school boodschap: 

 Regelmatig handen wassen; 

 Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog; 

 Gebruik van papieren zakdoekjes; 

 Geen handen schudden. 
 
Buitenschoolse activiteiten / excursies / schoolkamp  
Voor de Pancratiusschool staan er de komende periode een aantal buitenschoolse activiteiten  
gepland zoals het schoolkamp van groep 7/8. In navolging van het advies van het RIVM is ons 
uitgangspunt dat de excursie/reis gewoon kan doorgaan, tenzij de bestemming een risicogebied is of 
nabij een risicogebied ligt waardoor een bezoek aan dit gebied afgeraden wordt.  

 
Vragen  
Er is momenteel geen aanleiding om onze school te sluiten of andere maatregelen te nemen. Mocht 
hierin iets veranderen, dan zullen we u hier direct over informeren. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd 
contact opnemen. 
 

Gisteren hebben we dit bericht over waterpokken via Parro naar alle ouders verstuurd, voor de 

zekerheid vermelden wij deze informatie ook nog even in deze Pancopost. Ook hebben wij vernomen 

dat er een leerling wormen heeft gehad. Deze leerling is direct behandeld en genezen. Om u ook over 

dit onderwerp te informeren voegen wij ook hierover uitleg toe.  

 

Waterpokken 
Er heerst sinds gisteren waterpokken op school. 
 
Wat is het? 
Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte duurt 
ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen 
waterpokken. Het virus blijft echter in het lichaam aanwezig en kan op latere leeftijd gordelroos 
veroorzaken. 
 
 
 
 



De verschijnselen van waterpokken zijn: 
- in het begin lichte koorts, hoesten, hoofdpijn; 
- na een paar dagen verschijnen kleine rode bultjes, waarop na 6 tot 12 uur blaasjes ontstaan, 

die erg kunnen jeuken; 
- de blaasjes gaan open of drogen in; er ontstaan korstjes, die na enige tijd afvallen; 
- waterpokken zie je vooral op de romp, gezicht, tussen de haren en in de mond; 
- door het krabben kan er een infectie van de huid optreden. 

 
Hoe krijg je het? 
Het virus verspreidt zich via kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes afkomstig uit de neus- en 
keelholte van het zieke kind. Ook het vocht uit de blaasjes bevat het virus. 
Waterpokken is besmettelijk vanaf een dag vóór het ontstaan van de blaasjes tot alle blaasjes zijn 
ingedroogd. De kans dat er al andere kinderen besmet zijn voordat je ziet dat een kind waterpokken 
heeft is zeer groot. 
Het is niet zinvol kinderen te weren van school omdat besmetting al heeft plaatsgevonden voordat de 
blaasjes ontstaan. 
 
Opmerkingen 

- Waterpokken kan gevaarlijk zijn voor pasgeborenen als hun moeder de ziekte doormaakt in 
de dagen rond de geboorte. Omdat in Nederland vrijwel iedereen als kind waterpokken 
doormaakt en daarna levenslang beschermd is, komt dit weinig voor. Een pasgeborene 
waarvan de moeder waterpokken doormaakt, krijgt uit voorzorg speciale antistoffen tegen de 
ziekte. 

- Ook kinderen met een verminderde afweer die voor het eerst besmet worden met 
waterpokken lopen het risico ernstig ziek te worden. Zij kunnen in aanmerking komen voor 
een behandeling met antistoffen als zij met een waterpokkenpatiënt in contact zijn geweest. 
(bron: GGD) 

 

Wormen  
Wat is het? 

Aarsmaden zijn kleine wormpjes die in het darmkanaal leven. Ze komen met de ontlasting naar buiten 

en zijn dan met het blote oog zichtbaar. De wormpjes zijn ongeveer één (1) cm lang en wit van kleur. 

's Avonds en 's nachts legt het wijfje eitjes rond de anus. 

 

De verschijnselen zijn: 

- jeuk rond de anus; 

- soms vage buikklachten; 

- oververmoeidheid en prikkelbaarheid als gevolg van slecht slapen door de jeuk. 

 

Hoe krijg je het? 

Door het (ongemerkt) eten van eitjes. Als een kind met wormpjes zich krabt rond de anus worden de 

nagels en vingers besmet met eitjes. Deze eitjes komen dan vaak via de vingers weer in de mond 

terecht en groeien in de darmen uit tot nieuwe wormpjes. 

Op deze manier houdt het kind de infectie in stand. De eitjes kleven ook aan kleding en beddengoed. 

Zo kunnen ook anderen met de eitjes besmet worden. Men ziet regelmatig dat het hele gezin 

besmet is geraakt. Een kind blijft besmettelijk zolang er wormen in de darmen zijn die eitjes leggen. 

 

Wat kan de school ertegen doen? 

- De school dient te zorgen voor een goede algemene hygiëne. 

- Gebruik vloeibare zeep en papieren handdoekjes. 

- Houd speelgoed en voorwerpen voor gemeenschappelijk gebruik schoon; houd eventueel 

toezicht op de nagels (kort houden en borstelen). 

 

Wering 

Kinderen met wormpjes hoeven niet geweerd te worden. De aandoening is niet ernstig en goed te 



behandelen. 

 

Opmerkingen 

Bij een anti-wormkuur wordt meestal het hele gezin behandeld. Strikte hygiëne is nodig tot enkele 

dagen na het starten van de kuur. Bij behandeling zijn de klachten binnen enkele dagen over. 

 

Bij deze wormpjes (aarsmaden) hebben zandbakken geen rol bij de overdracht van het ene kind naar 

het andere kind.  

 
Malin bestaat 6 jaar! 
Daarom hebben de pedagogisch medewerksters vorige week (van 3 t/m 9 maart) een opa en oma 
week gehad. Deze week konden de opa’s en oma’s samen met hun kleinkind(eren) rondkijken, spelen 
en het ochtendprogramma volgen op de groep. 
Ze begonnen de dag samen met spelen bij de duplotafel, autohoek, in de poppenhoek of aan tafel  
kleuren/ kleien of puzzelen. 
Rond 9.30 werd de klok aangewezen om vervolgens samen op te ruimen en aan tafel een boekje te 
lezen en liedjes te zingen. Alle opa’s en oma’s deden mee. Daarna hebben de kinderen laten zien hoe 
goed ze zelf het fruit konden snijden en drinken in konden schenken. ‘ 
Na het liedje : 
‘’Fruit eten, fruit eten, 
Jongens meisjes wat een feest, 
Ik zou mijn buik eens rond gaan eten, 
Ik houd van fruit wel het allermeest. ‘’ 
 
Mochten de kinderen gaan eten en drinken, na het fruit 
kregen de kinderen en opa’s en oma’s nog wat lekkers 
te eten. 
De ochtend sloten we af met samen plakken. De 
kinderen kregen een lijstje die ze mochten versieren 
met allemaal snippertjes. Ondertussen werd er een foto 
gemaakt van de opa’s en oma’s met hun 
kleinkind(eren) om die vervolgens op het lijstje te 
plakken. 
 
Het was een geslaagde en gezellige week!! 
 
Momenteel zijn er nog enkele peuterochtenden vrij bij de Kleine Krijger en Malin; mocht u interesse 
hiervoor hebben, neem dan gerust contact met ons op! 
 

7e gezonde (na) schoolse activiteit: maandag 16 maart 
Maandag 16 maart a.s. vindt de zevende buitenschoolse activiteit van de Panco plaats. Op maandag 
16 maart 2020 is het thema: Hockey! Kinderen kunnen zich vanaf heden inschrijven op de 
inschrijflijsten op de deuren bij de ingang van de school tot vrijdag 13 maart. De clinic is voor kinderen 
van groep 1 – 4.   



 
De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Sportkompas en Jasper Verschuur & Lieke 
Lindeboom van de hockeyvereniging in Zutphen. De clinic wordt buiten op het plein/grasveld gedaan. 
Denk daarom aan (buiten)sportschoenen en kleiding die vies mogen worden.  
 
De activiteit vindt plaats 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 evt. iets te eten en drinken 
meenemen zodat ze wat energie hebben voor de buitenschoolse activiteit. 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.  
 
Datum avond-4-daagse Brummen 
Dit jaar wordt de Brummense avond-4-daagse gehouden van maandag 25 mei t/m donderdag 28 
mei. Omdat de avond-4-daagse een beetje eerder wordt gehouden dan andere jaren melden wij u 
deze datum alvast zodat u hiermee rekening kunt houden in uw agenda. 
 

Brummense Bikkel 
 

De gemeente Brummen organiseert dit jaar wederom de verkiezing van de 
Brummense Bikkel. Welke helden krijgen eind april het jeugdlintje 
Brummense Bikkel uitgereikt? Met het jeugdlintje worden kinderen en 
jongeren gewaardeerd en beloond voor het doen van een goede daad. Kent 
u iemand tussen de tussen de 4 en 18 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan 
voor de Brummense maatschappij of zijn/haar medemens? Nomineer hem 
of haar.  
De feestelijke uitreiking van het jeugdlintje door burgemeester Van Hedel of 
wethouder Timmer staat eind april gepland. Om zo veel mogelijk kinderen 
en jongeren te bereiken heeft de organisatie de hulp van alle basisscholen 
in onze gemeente ingeroepen en verzocht informatie over deze actie te 
verspreiden onder onze ouders/leerlingen. Graag voldoen wij aan dit 
verzoek.  
 

Nomineren hoe? 
Laat weten wie volgens jou in aanmerking komt voor deze titel. Download het nominatieformulier via 
www.welzijnbrummen.com/brummense-bikkel, vul het in en geef zo je favoriete kandidaat door. Je kunt 
je aanmelding ook mailen naar het volgende mailadres: bikkel@welzijnbrummen.nl of stuur een brief 
naar Nominatie Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC Brummen. Aanmelden kan tot uiterlijk 
31 maart a.s.  
 

Nieuws vanuit St. Sportkompas 
Namens de St. Sportkompas brengen wij de volgende 2 activiteiten onder uw aandacht: een lentedisco 
in zwembad Rhienderoord op zaterdag 14 maart a.s. en een Super Sprint Triathlon op 4 april. Voor 
meer informatie zie de bijgevoegde flyers aan het einde van deze Pancopost. 
 
 

 

Mede namens het team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen, intern begeleider 

Per Theeuwes, locatiedirecteur 
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