
 

AGENDA  

wk 27/28  : Oudergesprekken 
di 30-06  : Pancopost 15 
vr 03-07  : Juffen- meesterdag 
di 07-07  : Pancopost 
di 07-07  : MR-vergadering  
vr 10-07  : Musical 
ma 13-07  : Uitzwaaien groep 8  
do 16-07  : Doordraaimiddag 
vr 17-07  : Laatste schooldag,  

  alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
ma 31-08  : weer naar school 

 

Over drie weken sluit de school voor 6 weken haar deuren. Wat een bijzonder jaar is het geweest. Wij 

willen alle groepen, en  in het bijzonder groep 8, veel plezier wensen deze laatste weken bij ons op 

school.  

In deze Pancopost leest u de mededelingen voor de laatste schoolweken  

Met vriendelijke groet,  

Team St. Pancratiusschool 

  

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Meester-/juffendag  
Op vrijdag 3 juli a.s. 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.  
Het eindejaarsfeest gaat dit jaar, helaas, niet door.  
School regelt tussen de middag wat te eten en te drinken voor de kinderen! 

 

Afscheidsavond / musical groep 8 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen zal het afscheid van groep 8 dit jaar door het Coronavirus                                              
helaas anders verlopen dan we gewend zijn  maar we zijn er met elkaar toch in geslaagd                                              
om  – met inachtneming van de Corona-maatregelen – een leuk programma met verschillende                                       
leuke activiteiten voor de kinderen in elkaar te zetten. 

Natuurlijk zijn de kinderen van groep 8 ook al weken in de weer om de musical te oefenen, decors te 
maken en zich de liedjes eigen te maken. Vrijdag 10 juli voert groep 8 de musical op voor de ouders.    

Wij wensen de kinderen van groep 8 veel plezier en succes toe bij alle activiteiten die nog op het 
programma staan en natuurlijk bij het opvoeren van de musical!  

 

Statafels 
Groep 8 is nog op zoek naar enkele statafels voor de musical/afscheidsavond van groep 8 op vrijdag 
10 juli. Mocht u een of meerdere statafels te leen hebben voor de avond dan kunt u dat doorgeven 
aan meester Patrick.  
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Uitzwaaien groep 8 
Wij zwaaien groep 8 op maandag 13 juli om 13.30 uur voor de laatste keer uit. Wij wensen alle 
leerlingen van groep 8 alvast heel veel succes toe op het Voortgezet Onderwijs en wij hopen dat ze af 
en toe nog eens langs komen met een rapport of gewoon voor een gezellig praatje. 

 

Doordraaimiddag 

Zoals gebruikelijk gaan ook dit jaar alle kinderen kennismaken in hun volgende groep met de daarbij 
behorende groepsleerkracht (en). Dit is gepland op donderdagmiddag 16 juli van 12.30 – 13.45 uur. 
Alle kinderen starten in hun eigen groep en gaan dan naar de nieuwe groep. De kinderen eindigen 
weer in hun eigen groep.  

Verkeersexamen  
Het theoretisch verkeersexamen is erg goed verlopen, alle kinderen zijn geslaagd. Alle groep 7 
leerlingen hartelijk gefeliciteerd!  Het praktisch verkeersexamen wordt volgend schooljaar afgenomen. 
 

 

OUDERS 
 

Juf Petra en juf Isabel afgestudeerd 

Isabel Suurmeijer en Petra Hijna hebben afgelopen maand de Master Ecologische Pedagogiek 

afgerond. Dat is een hele prestatie, wij zijn trots op beide leerkrachten! Van harte gefeliciteerd met dit 

mooie getuigschrift!  

 

Formatie 2020-2021 
Vrijdag 19 juni jl. heeft u van ons de formatiebrief 2020-2021 ontvangen. Middels deze brief hebben 
wij u geïnformeerd over de groepsindeling en de formatie voor komend schooljaar.  

Voor alle volledigheid treft u de formatiebrief nog een keer als bijlage aan bij deze nieuwsbrief. 

 

Personeel 

Zoals u in de formatiebrief heeft kunnen lezen, nemen wij aan het einde van dit schooljaar afscheid 
van juf Petra en meester Patrick. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft  juf Petra een nieuwe 
werkplek gevonden in Apeldoorn. Zijn gaat als Intern Begeleider werken op basisschool Anne Frank,  
een school die ook deel uit maakt van de Veluwse Onderwijsgroep.  Meester Patrick is hnog op zoek 
naar een andere school. Wij bedanken Petra en Patrick voor hun positieve bijdrage, inzet en 
betrokkenheid bij onze school en natuurlijk wensen wij ze alle succes toe voor de toekomst. 
 

Thea Princen heeft het besluit genomen om met ingang van de kerstvakantie te stoppen met haar 
werkzaamheden in het onderwijs. Zij gaat zich vanaf september volledig richten op haar eigen praktijk 
voor Remedial Teaching in Apeldoorn. Deze praktijk heeft zij al 15 jaar naast haar baan in het 
onderwijs. Dit betekent dat zij haar taken als intern begeleider gaat overdragen aan Annemiek 
Draaijer. Tot de kerst is Thea nog een ochtend per week verbonden aan de Pancratius om te zorgen 
voor een goede overdracht. Zij blijft nog t/m december voor een halve dag per week aan onze school 
verbonden, wij nemen dan afscheid van haar. 

Ivy Besems gaat vanaf de zomervakantie genieten van haar zwangerschapsverlof. Tijdens deze 
periode zal zij worden vervangen door Jolanda van den Brink, groepsleerkracht vanuit de Talentpool 
van de Veluwse Onderwijsgroep en bekend met onze school.  

 

 

 



Welkom nieuwe collega’s 

Annemiek Draaijer wordt onze nieuwe IB-er voor drie dagen per week (di/wo/do). Daarnaast is zij 
naast juf Gaby op de maandag en de vrijdag de leerkracht van groep 6. Jantine Alfrink wordt de 
nieuwe juf van groep 8. Hieronder stellen zij zich nader aan u voor: 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op de St. Pancratius te vinden 
als leerkracht van groep 8. Mijn naam is Jantine Alfrink, ik ben 46 
jaar en kom uit Nijkerk. Samen met mijn man Ronald heb ik twee 
zonen; Tom en Kevin. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier 
gewerkt op de Hertog van Gelre in Apeldoorn. Op dit moment geef 
ik daar les aan groep 8. Naast mijn werk vind ik het heerlijk om te 
zingen, te wandelen, te lezen of om spelletjes te doen met mijn 
gezin of vrienden. Ik heb veel zin om volgend schooljaar bij jullie te 
starten. Op donderdag 16 juli kom ik alvast even langs om kennis te 
maken met de leerlingen van de toekomstige groep 8.  
 
Graag tot ziens!  
Juf Jantine 

 

Hallo allemaal, 
 
Graag stel ik mij aan u voor.  
 
Mijn naam is Annemiek Draaijer, ik ben 32 jaar en woon samen met 
mijn vriend in Apeldoorn. Grote passies van mij zijn reizen, fotograferen 
en andere culturen leren kennen. Verder lees ik graag en vind ik 
muziek ook heerlijk.   
 
Na 11 jaar ervaring als groepsleerkracht in het basisonderwijs, zet ik de 
stap naar intern begeleider. De periode dat ik als vervangend intern 
begeleider heb gewerkt gaf mij enorm veel voldoening, omdat ik op die 
manier nog meer kon betekenen voor de zorg op school. De zorg, de 
kansen waarbij het kind centraal staat en open contact daarbij vind ik 
belangrijk. Ik ga 3 dagen als intern begeleider werken en daarnaast 
ben ik samen met juf Gaby twee dagen leerkracht van groep 6.   
 
Ik ben blij deel uit te mogen maken van het team van de St. Pancratius. Ik hoop samen met kinderen, 
ouders en het team een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Heeft u vragen? De 
deur staat open. Ik kijk ernaar uit de kinderen en u te ontmoeten. Een heerlijke, ontspannen 
zomervakantie toegewenst en graag tot snel! 

 
Rapport en oudergespreken 
In de laatste weken van dit schooljaar willen we graag een afrondend 15-minutengesprek met u 
plannen waarin u ook het rapport van uw zoon(s) en/of dochter(s) mee naar huis krijgt. Deze 
gesprekken vinden plaatsvinden in, en rondom de weken 27/28. We wensen iedereen fijne 
gesprekken toe. 
 
Het zou fijn zijn als de rapportmappen voor de zomervakantie weer terug op school zijn. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Zo aan het einde van het schooljaar zit de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk vol. Neem 
even een kijkje, we zullen de spulletjes in de laatste schoolweken morgens en ’s middag op het 
podium uitstallen zodat u even kunt kijken. Wat overblijft schenken we aan een goed doel. 



Vakantierooster 2020-2021 

 

 
Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals  het  vastgestelde vakantierooster aan voor het 

nieuwe schooljaar. 

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 

  

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2020-2021 waarin ook alle 

studiedagen en alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven.  

 

Oudervragenlijst  

Vanuit de Veluwse Onderwijsgroep is er een vragenlijst opgesteld voor alle ouder(s)/verzorger(s) t.a.v. 

uw ervaringen met het onderwijs tijdens de periode van thuisonderwijs.  

We willen u vragen ook deze vragenlijst voor ons in te vullen. U ontvangt vandaag een aparte brief 

van ons waarin de link staat waarop u kunt klikken om naar de vragenlijst te gaan. 

Zou u de vragenlijst 1x per gezin willen invullen? De vragenlijst kan tot uiterlijk 10 juli aanstaande 

ingevuld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit Malin 

De laatste 6 weken van het schooljaar zijn we bezig (geweest) met het 
thema RIDDERS EN PRINSESSEN. 
Op de groep is een groot kasteel gemaakt. Ook zijn er schilden, 
ridderpakken, prinsessenjurken en kroontjes, zodat de kinderen zich 
kunnen verkleden tot ridder of prinses. Ook staat er een grote spiegel, 
zodat de kinderen kunnen kijken hoe mooi ze eruit zien. 
 
Tijdens het thema staan er allerlei leuke activiteiten op het programma. 
Iedere week is er zowel een activiteit voor de kinderopvang als voor de 
bso. 
Er zijn al mooie prinsessenkroontjes gemaakt, kastelen met diamanten 
gebouwd van klei, zilveren en gouden ridder en prinsessenarmbanden 
en kettingen gemaakt, binnen en buitenspellen gedaan, een 
paardenrace, schminken en ga zo maar door. 
 
Binnenkort is het alweer zomervakantie. 
Wij wensen jullie een fijne, zonnige zomervakantie toe. 
 

Vakantiebieb 

 

Vanaf 1 juli is de vakantiebieb weer open. 

Over de VakantieBieb 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 

luisterboeken voor jong en oud! De    VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 

leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. 

Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt 

en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 

 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 

augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

  

Jeugdbibliotheek.nl 

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb 

nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior 

Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen,  

Intern Begeleider 

 

Per Theeuwes, 

directeur 

 

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=bkM1TXdUaTBDMVRhSGhobmVmOUtDNVJwRUZ4WTlwYWdHT2pJVmtFckFScDQ0U2ZtWGloRHRRc0hFK0pnOUdQaUtMSUhLaTZWMVZUTzYwNEt0ZUN0QlJxcmJPdFFTYUJoWHkrOUdmei9FSTUvNnJhSVhld2ZMWCtvQTdFcEZWZEdpeDhxTUo0cE1mMldSWmd4UVlRL0IyclcrNFNZYUFZeUsvTGxOT2QvZ0IwPQ==&L=8927&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=bkM1TXdUaTBDMVRhSGhobmVmOUtDNVJwRUZ4WTlwYWdHT2pJVmtFckFScDQ0U2ZtWGloRHRRc0hFK0pnOUdQaUtMSUhLaTZWMVZUTzYwNEt0ZUN0QlJxcmJPdFFTYUJoWHkrOUdmei9FSTUvNnJhSVhld2ZMWCtvQTdFcEZWZEdpeDhxTUo0cE1mMldSWmd4UVlRL0IyclcrNFNZYUFZeUsvTGxOT2QvZ0IwPQ==&L=8928&F=H


 

 

 

 


