
 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Het Coronavirus heeft wereldwijd gezorgd dat scholen, bedrijven en gezinnen ‘stilvallen’ en/of e.e.a. 

op een andere manier moeten gaan organiseren. Tot nu toe is bekend geworden dat de Cito-

eindtoets niet doorgaat, vandaag is besloten dat op het Voortgezet Onderwijs de eindexamens 

geannuleerd worden. Ook heeft de overheid besloten dat samenkomen in groepen verboden wordt. 

Dit doet vermoeden dat er voor het onderwijs verdere maatregelen m.b.t. de sluiting van scholen op 

stapel staan. Op de Pancratius zijn we al aan het inventariseren/voorbereiden hoe we na 6 april 

verder kunnen gaan bij een overheidsbesluit om scholen daadwerkelijk langer te sluiten. We zullen 

dan zorgen voor “onderwijs op afstand”. Mocht dat het geval zijn dan stellen we u hiervan z.s.m. op 

de hoogte.  

 

NB. Door de snelheid van alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben wij besloten om u 

vandaag te informeren middels deze Pancopost. Een week eerder dan oorspronkelijk gepland.  

Reden: Wij willen u o.a. de brieven van de Gemeente Brummen niet onthouden. Tevens verminderen 

wij door de Pancopost het aantal aparte mails via Parro. Wanneer nodig zullen wij extra 

nieuwsbrieven en mails via Parro naar u versturen zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.  

AGENDA  
 
Geplande activiteiten 
Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn alle geplande activiteiten vanuit school 
tot aan de meivakantie geannuleerd. Dit betekent onder andere geen Koningsspelen, paasactiviteiten, 
workshops vanuit cultuur, rekendag, aanleg van een nieuw stuk schoolplein met de werkgroep, Cito 
eindtoets, verkeersexamen, grote Pancratius sportdag bij Rhienderoord  en verschillende 
sporttoernooien. Het schoolkamp groep 7/8 hebben we gelukkig kunnen verplaatsen, de kinderen 
gaan van 29 juni t/m 1 juli op kamp.   
 

 

GROEPSACTIVITEITEN / OUDERS 
 
Onderwijs op afstand 
We zijn inmiddels ruim een week bezig om  onderwijs op afstand vorm te geven en mogelijk te maken. 
Sinds vorige week zijn kinderen bezig om thuis opdrachten te maken.  

Wij hebben al veel reacties ontvangen van ouders en kinderen die thuis aan het werken en leren zijn. 
Wat fijn om te zien dat u het serieus oppakt. We begrijpen best dat het van u als ouder/verzorger 
creativiteit en flexibiliteit vraagt. Daarom proberen wij u daarbij zo goed als mogelijk te helpen. 

Bereikbaarheid van de leerkrachten en school 
Het RIVM heeft als advies gegeven om vooral thuis te werken als dat kan. De meeste leerkrachten 
geven hier gehoor aan aangezien zij de werkzaamheden ook vanuit huis kunnen vormgeven. Om die 
reden zijn de leerkrachten dan ook niet telefonisch bereikbaar via het nummer van de school 

Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de lesstof dan kunt u dit via Parro altijd sturen. De 
leerkracht kan via Parro antwoorden tussen 8.30 en 12.00 uur of bij uitgebreidere vragen ervoor 
kiezen om even telefonisch contact met u te zoeken. Na 12.00 uur pakken de leerkrachten ook hun 
overige werkzaamheden voor schoolop. Het is de bedoeling dat leerkrachten reageren op hun eigen 
werkdagen zodat zij naast hun werkzaamheden voor school ook tijd houden voor hun eigen gezin.  
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Houd er rekening mee dat de leerkrachten meerdere leerlingen helpen op afstand of zelf de 
noodopvang op school verzorgen. Een reactie op de door u gestelde Parro kan dus even op zich laten 
wachten. Zeker door het lesgeven op afstand wordt Parro op dit moment door veel scholen veelvuldig 
gebruikt. Dit kan betekenen dat Parro op bepaalde momenten even onbereikbaar is. We vragen 
hiervoor even uw geduld en begrip en verzoeken u in voorkomende gevallen het later nog eens te 
proberen.   

Het kabinet heeft besloten dat scholen in ieder geval tot en met 6 april geen onderwijs geven binnen 
de schoolgebouwen, behalve voor kinderen van ouders met een cruciale beroep. De kans is reëel dat 
de scholen langer gesloten moeten blijven. Hoewel wij hopen dat dit niet het geval zal zijn, wordt er op 
teamniveau dus nagedacht over het geven van onderwijs op langere termijn. 

 
Kanjer bijlage 
Bij deze Pancopost vindt u als bijlage ook een pakket van Kanjer voor thuis. 

 
Eindtoets groep 8 
Dit schooljaar zal er geen Eindtoets gemaakt worden door de kinderen van groep 8. Dit betekent dat 
het schooladvies wat uw kind heeft gekregen het definitieve advies zal zijn. Mocht u hier nog vragen 
over hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met Patrick Zwiers.  
 

Verkeersexamen groep 7 
Van Veilig Verkeer Nederland ontvingen wij onderstaand bericht: 

Het VVN theoretisch Verkeersexamen (ook digitaal) kan niet plaatsvinden op de geplande data 30 
maart, 31 maart en 2 april. Zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van het Coronavirus, 
bepalen en communiceren we nieuwe data. Het theoretisch examen zal in ieder geval niet eerder dan 
juni plaatsvinden, om scholen en kinderen voldoende voorbereidingstijd te geven.    
  
Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door verschillende partijen georganiseerd. We hebben alle 
organisatoren geadviseerd om de praktische examens in de hele maand april te annuleren of uit te 
stellen. Als de situatie het toelaat kijken zij op een later moment - uiteraard in overleg met school - of 
er een nieuwe datum geprikt kan worden. Indien mogelijk zal Niké Nuijten ook lesstof m.b.t. verkeer op 
de weektaak van groep 7 zetten.  

Opvang kinderen, werkwijze gemeente Brummen 
Als bijlage bij deze Pancopost ontvangt u twee brieven van de gemeente Brummen inzake 
opvangmogelijkheden voor kinderen. De brieven zijn bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen 
en ouders van kinderopvangkinderen met als doel iedereen te informeren over de werkwijze binnen 
onze gemeente. 

 
Richtlijnen GGD Corona virus 
We hebben een informatiebrief van de GGD ontvangen m.b.t. het Coronavirus. Deze brief treft u ook 

als bijlage aan bij deze Pancopost. 

 
 

 

Mede namens het team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen, intern begeleider 

Per Theeuwes, directeur 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

Beste leraar, 
  
Ontzettend veel kinderen zijn als gevolg van het sluiten van de scholen thuis. Bij KRO-NCRV kijken 
we om naar elkaar, en daarom kijken we om naar jullie. Om jullie als leerkrachten te ontzorgen en 
kinderen toch de mogelijkheid te geven iets te leren, biedt KRO-NCRV samen met NPO Zapp de 
liveshow Zapplive Extra. Deze liveshow dient als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen 
kunnen stellen en les krijgen van experts. 

Naar de website!  

 
Naar de website werkt misschien niet via onze nieuwsbrief in PDF. Dit is de link: 

https://www.zapp.nl/nieuws/26656-zapplive-extra 
 
 
Alternatief lesrooster 
Het live-programma is een alternatief lesrooster dat elke middag aanhaakt bij educatieve Zapp-
programma’s die gaan over onder andere biologie (de Smerige Quiz, EO), wetenschap (Willem 
Wever, KRO-NCRV) en natuur (Freeks Wilde Wereld, VPRO). Tijdens de uitzending komen 
deskundigen middels videoverbindingen aan het woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen via de 
site en met elkaar in gesprek gaan. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en worden tips 
gegeven hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. 

 
Elke dag Zapplive extra 
We voelen allemaal onzekerheid en juist daarom is Zapplive Extra er nu gewoon elke dag. Voor goede 
informatie, iets leren ondanks dat de kinderen niet naar school gaan én onderling contact, ook al is dat 
nu op afstand. Elke werkdag van 13.00 tot 15.30 uur op NPO Zapp, kunnen de kinderen spelenderwijs 
leren. 
Kijken jouw leerlingen gezellig mee? Zapplive Extra, elke werkdag van 13.00 tot 15.30 uur bij KRO-
NCRV op NPO Zapp, en met gebarentolk via het YouTube-kanaal van NPO Zapp.  
  
Dit is de link van You Tube Zapp:  
https://www.youtube.com/user/zapplive  

  
Heel veel succes de komende tijd. 
Groet, 
  
KRO-NCRV 
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