
AGENDA  

di 09-06  : Pancopost 14 
vr 12-06  : Studiemiddag; leerlingen van 08.30 t/m 12.00 uur naar school ! 
di 16-06  : Theoretisch verkeersexamen groep 7 
di 16,23,30-06  : Mad Science lessen 4,5 en 6 (na schooltijd, indien ingeschreven) 
 
wo 17-06  : Ouders stukje rapport aanleveren uiterlijk woensdag 17 juni 
ma 22-06  : Vanaf 15.00 uur inschrijven via Parro voor oudergesprek (op afstand) 
vr 26-06  : Inschrijving oudergesprekken via Parro sluit om 16.00 uur 
vr 26-06  : Rapport mee 
wk 27/28  : Oudergesprekken 
di 30-06  : Pancopost 15 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Gisteren zijn wij als school weer volledig opengegaan. Daar 
zijn we blij mee! Het was even wennen voor kinderen en 
leerkrachten om na bijna drie maanden weer samen te zijn in 
de groepen. Wij kijken er naar uit om met elkaar de weken tot 
aan de zomervakantie het onderwijs weer zo gewoon mogelijk 
op te pakken. 
 
Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen. Ook is het 
‘Protocol volledig openen basisonderwijs’ van de PO-Raad  
voor ons richtinggevend geweest om een bestuursbeleid en 
specifiek beleid van de Pancratiusschool te maken. 
 

De voorwaarden 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de 
volgende regels van toepassing: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar 
school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand 
bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel 
mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter 
afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of 
in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen 
wassen.  

7. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  
 

Hygiëne  
De school zal extra hygiëne maatregelen nemen. In iedere 
groep staat er een pompje met zeep. We zullen de kinderen 
meerdere malen per dag vragen hun handen te wassen, denk 
aan bij binnenkomst op school, voor het eten en drinken of na 
het buitenspelen.  
Zeer regelmatig zullen wij de deurklinken reinigen. Ook de 
toiletten worden vaker gereinigd. We nemen de hygiëne zeer 
serieus! 

Bezetting van de groepen 
Wij zijn erg blij dat wij als team alle groepen de 
afgelopen weken onderwijs hebben kunnen geven 
met halve groepen en dat blijven wij doen met hele 
groepen. Voor collega’s gelden ook de richtlijnen 
wanneer zij thuis moeten blijven. Aangezien dat 
eerder is, dan ze normaal thuis zouden blijven, 
weten we nog niet hoe het gaat lopen. Daarnaast is 
het aantal invalleerkrachten beperkt. Wij doen ons 
uiterste best om de kinderen elke dag onderwijs te 
bieden, maar we kunnen niet voorkomen dat een 
groep een keer geen leerkracht heeft en dus geen 
onderwijs kan krijgen op school. Wij vragen 
daarvoor alvast uw begrip. 
 

Gezondheid 

De school past de RIVM adviezen en richtlijnen die 
gelden voor de kinderen en het personeel in het 
onderwijs toe:  
Een leerling/leerkracht met de volgende 
(luchtweg)klachten blijft thuis:  
• Neusverkoudheid en/of hoesten. 
• Moeilijk ademen/benauwdheid.  
• Koorts boven de 38°C.  
 
Als de leerling/leerkracht elk jaar hooikoorts heeft 
of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. 
Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of 
zijn de klachten anders dan u gewend bent, houdt u 
het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij 
zijn. Voor meer informatie: RIVM Langdurig-
neusverkouden-kinderen  
• Als iemand in het huishouden van de 
leerling/leerkracht koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de 
leerling/leerkracht ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten heeft, mag de leerling/leerkracht weer 
naar school.  
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Naar school brengen/halen kinderen 
Uiteraard dienen we de gezondheidsrisico’s voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten te beperken. Vandaar dat we de 
volgende richtlijnen hanteren: 
Ouders:  
Wij hanteren de richtlijn om ouders niet toe te laten op het 
plein en in de school. Wij begrijpen dat dit misschien 
ongemakkelijk voelt, maar willen u met klem vragen om gehoor 
te geven aan deze richtlijn.  
 
Wij blijven werken met een inloop van 08.20 t/m 08.30 uur om 
de toestroom te doseren en samenscholing te verminderen. 
Tevens werkt dit effectief bij het handen wassen bij 
binnenkomst in de groep. Wilt u er voor zorgen dat uw kind om 
uiterlijk 08.30 uur binnen is. We willen dan graag starten met 
de groepen en we merken dat er dagelijks kinderen te laat 
komen. Dank u wel.  
Het verzoek om na aankomst bij school afscheid te nemen van 
uw kind en direct weer te gaan, en om kinderen  
zoveel mogelijk zelfstandig naar school te sturen blijft 
gehandhaafd.  
 

ORGANISATIE EN INHOUD VAN HET 
ONDERWIJS 

 
Wat gaan we doen? 
Wij bieden de komende weken onderwijs aan, excursies en 
kamp vervallen zoals reeds eerder gecommuniceerd.   
Voor groep 8 staan de komende weken in het teken van het 
afsluiten van de basisschoolperiode. Wij zijn druk bezig een 
plan te maken om de musical/het afscheid vorm te geven. 
Groep 8 wordt hierover nog geïnformeerd. 
 

Toetsing 
Wij hebben besloten om de gebruikelijke eindtoetsen, welke 
normaliter in mei/juni worden afgenomen, nu niet af te nemen. 
Wij gaan deze toetsen aan het begin van volgend schooljaar 
afnemen. 
Op basis van de methode gebonden toetsen kunnen de 
leerkrachten zich een goed beeld vormen over de ontwikkeling 
van uw kind. Wij willen de komende weken graag effectief 
gebruiken om zoveel mogelijk onderwijs tijd te benutten om 
datgeen aan te bieden wat de kinderen echt nodig hebben in de 
overgang naar de volgende groep. Leerkrachten zullen in 
overleg met de IB-er en de volgende groepsleerkracht samen 
een gedegen plan maken voor de laatste schoolweken. 

Voorlopig advies groep 7 
Voor de kinderen van groep 7 is er normaal aan het 
einde van groep 7 een verplicht oudergesprek 
waarin het voorlopig advies gegeven wordt. Dat 
advies wordt gebaseerd op alle gegeven jaren 
onderwijs, op methode- en Cito toetsresultaten van 
uw kind en op het beeld dat de groepsleerkracht, 
eerdere leerkrachten, de IB-er en de directeur 
hebben van uw kind. Aangezien wij de Cito toets 
eind groep 7 nu niet afnemen, kunnen wij niet het 
gebruikelijke voorlopig advies geven. Dat is echter 
geen enkel probleem. Wij zijn van mening dat deze 
toets enkel een bevestiging is van dat wat wij al 
hebben waargenomen. Op basis van de kennis en 
inzichten die wij nu hebben willen wij groep 7 wel 
een advies geven, dit is echt een voorlopig advies. 
Mocht het beeld begin groep 8 anders blijken dan 
kan het advies alsnog aangepast worden; uw kind is 
blijvend in ontwikkeling. Het geeft u voor nu wel 
een beeld en dat is prettig en duidelijk.  
 

Rapporten 
Vrijdag 26 juni gaat het rapport mee naar huis. Het 
eindrapport zal er dit jaar anders uitzien. Wij gaan 
middels een verhaalvorm een mooi eindrapport 
samenstellen voor uw kind.  
 
Hierin vragen wij ook een bijdrage van u als ouder. 
Wij willen u vragen om een stukje tekst aan te 
leveren over hoe u het thuisonderwijs heeft ervaren 
met uw kind. Het stukje tekst mag, inclusief spaties, 
maximaal 1500 tekens bedragen of ongeveer 240 
woorden. U kunt dit mailen naar de leerkracht van 
uw kind. Laat het gerust even weten als dit vragen 
of problemen oproept. Wij ontvangen uw bijdrage 
graag uiterlijk woensdag 17 juni. 
 

 Oudergesprekken 
Volgens de jaarkalender vinden de oudergesprekken 
plaats in de week van 6 juli. Wij willen hiervoor een 
ruimere periode nemen omdat wij geen 
persoonlijke gesprekken in school kunnen plannen. 
De gesprekken zullen digitaal of telefonisch plaats 
vinden in week 27-28. De leerkracht zal dit met u 
persoonlijk afstemmen omdat wij het belangrijk 
vinden dat wij dit bijzondere schooljaar wel een 
afsluitend contact met u hebben.                           
 
Vanaf maandag 22 juni 15.00 uur kunt u zich via de 
Parro inschrijven voor een oudergesprek. De 
inschrijving sluit vrijdag 26 juni om 16.00 uur.  
 
 
 



 

Zorg 
Vanaf 8 juni zijn externe partners weer welkom in het 
schoolgebouw in overleg met de directeur. Op de Pancratius 
zitten kinderen die extra hulp krijgen van een ambulant 
begeleider, logopediste of dyslexie-specialist. Deze hulp wordt 
weer opgepakt. 
 

Gymmen  
Tot aan de zomervakantie volgen wij het advies om alleen 
buiten te gymmen. Beweeg- en spelactiviteiten zullen 
plaatsvinden op het grote plein en/of veld. 
 

Studiedag  
De studiedag van a.s. vrijdag 12 juni zal in tegenstelling tot wat 
in de jaarkalender staat ’s middags plaatsvinden.  
Alle kinderen zijn dan vanaf 12 uur vrij.  

 

Verjaardagen 
In overleg met de leerkracht mag uw kind trakteren 
op zijn/haar verjaardag. De traktatie moet een 
voorverpakte traktatie zijn. Er is helaas geen 
mogelijkheid om de klassen langs te gaan. 
 

BSO en Peuterspeelzaal 
De kinderopvangorganisaties in Brummen zijn ook 
weer gestart en informeren u hier zelf over. 
 

Vragen?  
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, of 
zijn er onduidelijkheden? Bel of mail ons gerust 
even!  

 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Verkeersexamen 
Het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 wordt om organisatorische redenen op dinsdag 16 
juni wordt afgenomen. (Oorspronkelijk was de geplande datum maandag 15 juni). Wij wensen de 
kinderen alvast heel veel plezier en succes! 

 

 
 

OUDERS 
 

Jaarboek  

De afgelopen jaren hebben wij als school aan het einde van het schooljaar een prachtig jaarboek 

uitgegeven. In dit boek zitten veel foto’s van het afgelopen schooljaar. Het boek is bedoeld als 

“herinnerings-bewaarboek” voor elke leerling van school. We proberen er altijd voor te zorgen dat elke 

leerling in het jaarboek te zien is. Na de basisschooltijd heeft een leerling dus een mooie set 

jaarboeken ter herinnering. Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met een jaarboek. Drukkerij 

Hilarius doet de opmaak en het drukwerk en maakt er elk jaar weer een prachtig boek van. We 

begrijpen dat veel nieuwe ouders en kinderen het jaarboek nog niet kennen. Mocht u vragen hebben 

of geen toestemming willen geven dat er foto’s van uw kind(eren) in het jaarboek komen dan kunt u 

dat doorgeven aan Per Theeuwes via: p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl  

 

Mocht u, bijvoorbeeld via uw bedrijf,  een sponsorbijdrage willen leveren aan het jaarboek dan horen 

wij dat ook graag. De naam van uw bedrijf wordt dan vermeld in het jaarboek.  

 

 

 

 

 
 

mailto:p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl


Meester-/juffendag  
Op vrijdag 3 juli staat de meester-/juffendag gepland. Ook het eindejaars- 
feest zou op 3 juli georganiseerd worden. De meester-/juffendag gaat door.  
Deze wordt georganiseerd van 08.30 t/m 14.00 uur. De meesters en juffen  
zullen hun verjaardagen dan vieren met de kinderen. We gaan er een hele  
speciale dag van maken met verschillende activiteiten voor alle kinderen.  
Hierover wordt u nog geïnformeerd. Het eindejaarsfeest gaat dit jaar,  
helaas, niet door.  

 

Formatie 

U ontvangt op vrijdag 19 juni informatie over de formatie van schooljaar 2020-2021. Wij maken op 

deze datum, samen met alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep, bekend hoe de 

groepssamenstelling en de verdeling van de leerkrachten over de groepen er volgend schooljaar uit 

zal zien.  

 

Geleende laptops 

Mocht u een geleende laptop in gebruik hebben gehad tijdens de  

periode van thuisonderwijs dan vragen wij u vriendelijk om deze  

de komende week weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind.  

De laptop kan dan weer op school ingezet worden. Alvast bedankt. 

 

Tip: avond-4-daagse Home Edition 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk heel jammer. Daarom is er nieuw initiatief gepresenteerd: 

Avond4daagse – Home Edition. Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet een héél 

groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via de app 

van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt 

jouw serie toch ook compleet hebben? Voor meer informatie zie onderstaande link: 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 
 

CJW Zomerkamp 

Hoi allemaal! 

Zoals jullie weten, komen wij normaal gesproken ieder jaar even langs in de klas om te vertellen over 
het CJW Zomerkamp. Dit jaar doen we dat natuurlijk even anders. We hebben om jullie toch alvast in 
de kampsferen te brengen een filmpje gemaakt, dit filmpje kunnen jullie vinden op YouTube! Zoek op: 
‘CJW Zomerkamp’ of kopieer onderstaande link om onze video te bekijken! 

https://www.youtube.com/watch?v=Vip79wGPogA 

Momenteel zijn de richtlijnen van het RIVM voor tijdens kamp nog niet volledig duidelijk. Wij gaan 
alleen op kamp als dit ook volgens de richtlijnen kan. Vooralsnog wachten wij tot half juni met het 
besluit of en in welke vorm ons kamp doorgaat. Mocht het kamp niet doorgaan zal het inschrijfgeld 
teruggestort worden. 

Voor meer informatie kun je de flyer en onze website (cjw-brummen.nl) bekijken of een mailtje sturen 
naar info@cjw-brummen.nl 

Hopelijk tot snel! 

CJW Zomerkampen 

https://eroutes.com/nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.youtube.com/watch?v=Vip79wGPogA


 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen,  

Intern Begeleider 

 

Per Theeuwes, 

directeur 


