
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Afgelopen zaterdag hebben we een eerste Pancopost  
verzonden om al voor het schooljaar relevante informatie  
met u te delen.  
Gisteren zijn we het schooljaar goed gestart. In alle groe- 
pen is er veel aandacht besteed aan kennismaken en aan  
het op een fijne manier opstarten van het nieuwe jaar.  
We zijn goed begonnen en we gaan er een heel goed jaar  
van maken. 

 

AGENDA  

September  
di 01-09  : Pancopost 1  
do 03-09  : Groep 3-4 gym Rhienderoord (met busvervoer) 
vr 04-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
ma 07-09  : OR-vergadering (1) 
vr 11-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
ma 14-09  : Leerlingenraad (1) 
ma14-09  : Deze week ontvangt u informatie over de groep(en) van uw kind(eren) 
di 15-09  : Prinsjesdag 
vr 18-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
di 22-09  : Pancopost 2 
wo 23-09  : Schoolfotograaf  
wo 23-09  : Start Kinderpostzegelactie (door groepen 7 en 8) 
wo 23-09  : Eerste naschoolse clinic: beachvolleybal  
do 24-09  : Schoolfotograaf 
do 24-09  : MR-vergadering (1) 
vr 25-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
di 29-09  : GMR-vergadering 
wo 30-09  : Start kinderboekenweek ‘En Toen?’ 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Kanjer  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Uiteraard gaan wij er als leerkrachten weer alles aan doen 
om er voor en samen met u en uw kind(eren) een prettig schooljaar van te maken, ondanks dat alles 
nu een beetje anders is dan 'normaal'.  
 
We weten dat de eerste schoolweken erg belangrijk zijn voor een groep om een hechte groep te 
kunnen vormen, waarin iedereen zich gezien en geaccepteerd voelt. Daarom noemen we dit 
de 'Gouden Weken'. In deze komende weken hebben we hier extra veel aandacht voor in de groepen 
met als leidraad de Kanjertraining.   
 
Dagelijks worden er kennismakingsspellen gedaan in de klas, om elkaar nog beter te leren kennen. 
Want: 'bekend maakt bemind'. Hoe beter iedereen elkaar kent, hoe meer acceptatie en vertrouwen er 
is in een groep. Dit vinden wij als school erg belangrijk, zeker als er kinderen zijn die in een moeilijke 
(thuis)situatie zitten en hier graag over willen praten met de leerkracht en/of in de groep. 
 
Ook wordt in de eerste weken de 'smileyposter' weer besproken in alle groepen en de verschillende 
Kanjerpetten en het bijbehorende gedrag worden besproken. Mocht u deze uitleg zelf ook (weer) eens 
willen horen, dan is dit een duidelijk filmpje: https://vimeo.com/349016296. De kinderen denken er in 
de eerste weken ook over na welk gedrag zij zelf vaak laten zien en welke pet daarbij hoort. Ook wordt 
het verschil tussen plagen en pesten besproken en worden er verschillende vertrouwensoefeningen 
met de groep gedaan.  
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https://vimeo.com/349016296


In alle klassen worden er 'klassenafspraken' gemaakt, waar iedereen zich aan wil houden het 
komende schooljaar. Zo gaan we samen weer een plezierig schooljaar tegemoet. Mocht u nog vragen 
hebben, neem dan een kijkje op de website van de kanjertraining (https://www.kanjertraining.nl) of stel 
uw vraag aan de leerkracht van uw kind(eren). 

 
Leerlingenraad 
Ook dit jaar willen we de leerlingen inspraak geven. Komende week zullen er in de groepen 5 t/m 8 
weer nieuwe vertegenwoordigers gekozen worden die zitting nemen in de leerlingenraad. Ook dit jaar 
mogen de groepen 5 t/m 8 elk een meisje en een jongen afvaardigen. De eerste vergadering staat 
gepland op maandag 14 september a.s. 

 
Gymnastiek 
 
Groep 1-2  
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en van het 
speellokaal. Het liefst hebben we in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegings-
lessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op 
school bewaard. Wilt u in de loop van het jaar ook controleren of de schoenen nog passen? 
 
Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De gymlessen beginnen in de tweede 

schoolweek, behalve voor groep 3-4. Omdat het busvervoer donderdag al start gaan de groepen 3 en 

4 a.s. donderdag al gymmen in Rhienderoord.  

De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele ouders. 
Voor de groepen 5 t/m 8 zoeken wij nog hulpouders die ons per fiets willen begeleiden. Opgave graag 
bij de betreffende groepsleerkrachten.  

 
Gymrooster Rhienderoord  

dag tijd groep 

maandag 12.30 t/m 14.00 uur 7 

maandag 12.30 t/m 14.00 uur 8 

donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 5 

donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 6 

donderdag 10.15 *) t/m 11.45 uur 3 

donderdag 10.15 *) t/m 11.45 uur 4 

*) bus vertrekt om 10.00 uur vanaf school 

Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid dan mag u ervan uit gaan 
dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van- en naar de gym. In alle andere gevallen zal 
de gymles doorgang vinden. Bij twijfel kunt u tussen 8.00 en 8.15 uur contact opnemen met de 
groepsleerkracht die de gymles verzorgt op het algemene telefoonnummer van school (0575-561906). 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan na de gymles zelf naar huis. Mag dit niet? Dan graag even 
een bericht aan de leekracht. 

 
Schoolreisjes gr 1 t/m 6 
 
De schoolreisjes worden dit jaar gepland in juni. Dit n.a.v. de evaluatie met de ouderraad vorig jaar en 
de onzekere corona-ontwikkelingen op dit moment. Zodra de data bekend zijn zullen wij u hierover 
informeren.  

https://www.kanjertraining.nl/


 
 

OUDERS 
 
Aanwezigheid / bereikbaarheid directeur en intern begeleider 

 
Aanwezigheid Per Theeuwes, directeur  
Per Theeuwes is dit schooljaar dagelijks op school aanwezig, behalve in de eerste weken. Op 

woensdag is Per dan wegens afronding van zijn studie afwezig. Mocht u een vraag hebben en hij is er 

niet, dan kunt u hem altijd mailen via: p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl of 

directie@stpancratius.nl. Per is voor dringende zaken ook bereikbaar op het schoolnummer: 0575-

561906 of mobiel op: 06 – 10 18 47 25. 

Aanwezigheid Annemiek Draaijer, intern begeleider  
Annemiek Draaijer is de intern begeleider op school. Daarnaast geeft zij twee dagen per week les in 
groep 6 (maandag en vrijdag). Mocht u een vraag hebben dan kunt u haar altijd telefonisch  bereiken 
op het schoolnummer 0575-561906 of per mail via: a.draaijer@veluwseonderwijsgroep.nl.   

 
Gegevens leerlingen up-to-date? 
 
We vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden. Bent u in de 
vakantie verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke gegevens 
veranderd? Laat het ons weten via panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl zodat we dit kunnen 
aanpassen of loop even binnen bij Per Theeuwes.  

 
Schoolplein 
Het lijkt erop dat de schoolpleinontwikkeling stil ligt. Niets is minder waar. In overleg met de 
leerlingenraad van vorig schooljaar is er een houtensteltenparcours besteld. Ook zullen we gaan 
starten met de aanleg van het buitenlokaal. Dit alles zal plaats gaan vinden in oktober.  
We hebben een reactie gekregen op de vraag naar tractorbanden. We gaan u dit jaar regelmatig 
informeren over de schoolpleinontwikkeling, vanaf oktober zult u regelmatig veranderingen rond de 
school gaan zien.   

 
Informatie over de groep(en) van uw kind(eren) 
Ook dit schooljaar gaan wij u voorzien van alle relevante informatie over het schooljaar van uw 
kind(eren). Vorig jaar gebeurde dit d.m.v. informatieavonden en/of kennismakingsgesprekken. 
Doordat we nog steeds rekening moeten houden met corona hebben we gewerkt aan een alternatief.  
U ontvangt in september een filmpje van de leerkracht(en) van uw kind waarin u wordt geïnformeerd 
over de inhoud van het schooljaar van uw kind(eren).   
Mochten er na het filmpje nog zaken zijn die u graag persoonlijk met de leerkracht(en) bespreekt, of 
zijn er andere belangrijke zaken die u graag persoonlijk met de leerkracht(en) deelt dan kan daar een 
afspraak voor gepland worden. Waar mogelijk worden gesprekken dan gevoerd via MS Teams, zijn er 
echt belangrijke persoonlijke onderwerpen (bijv. leerlingenzorg) dan zou een gesprek ook op school 
gevoerd kunnen worden. Dat wordt dan vooraf ingepland zodat de ruimte geserveerd kan worden en 
er rekening gehouden kan worden met de geldende RIVM-richtlijnen.  

 
Jaarkalender 2020-2021 
Als bijlage bij deze Pancopost ontvangt u de jaarkalender waarin alle activiteiten voor het nieuwe 
schooljaar staan aangegeven. Deze week ontvangt u de jaarkalender 2020-2021 tevens op papier van 
ons. In de Pancopost zullen aanvullingen op de jaarkalender opgenomen worden middels de bekende 
agenda. De data die genoemd worden in de Pancopost zijn leidend. 

 
Gezonde (na)school(se) activiteiten 
De St. Pancratius draagt bewust het predicaat Gezonde school, met name gericht op bewegen. Wij 
besteden veel aandacht aan beweging, tijdens de gymlessen maar ook bij reguliere lessen. Soms 
doen we dat in het lokaal, maar als het even kan, gaan we naar buiten. Zo doen we ook mee aan 

mailto:p.theeuwes@
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verschillende sporttoernooien, de koningsspelen en organiseren we een sportdag. We vinden het 
belangrijk dat kinderen veel bewegen en gezond eten. 

 
Er worden dit schooljaar weer naschoolse activiteiten gepland. We 
ontvangen een subsidie vanuit het Lokaal Sportakkoord en er zijn al 
twee hele leuke (gratis) naschoolse clinics bekend. 
 
Op woensdag 23 september zal er beachvolleybal georganiseerd 
worden op de beachvolleybalvelden bij Rhienderoord, op vrijdag 11 
december zal het in het zwembad van Rhienderoord waterpolo 
gegeven worden.  
 
De overige activiteiten worden gecommuniceerd zodra deze bekend 
zijn. Voor vragen over deze sportieve activiteiten kunt u contact 

           opnemen met Marleen Timmen (leerkracht groep 3).. 

 
Luizencontrole 
Normaal gesproken worden de leerlingen op de woensdag na elke vakantie op schools gecontroleerd 
op hoofdluis. De komende tijd zullen wij u na een vakantie d.m.v. een reminder in de Pancopost 
vragen om zelf uw kind(eren) even te controleren op hoofdluis. Wanneer de RIVM-richtlijnen 
versoepeld worden en er weer ouders in school kunnen komen dan zullen we dit uiteraard aanpassen.   
Informatie over hoofdluis is te vinden op: htps://www.rivm.nl/hoofdluis     
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ  
https://youtu.be/HNkgAIxy1zo 

 
Juf Ivy bevallen 

Zoals afgelopen weekend vermeld in de Pancopost zijn Ivy Besems, 
haar vriend Laurens en hun zoontje Ties, op 21 augustus de trotse 
ouders en grote broer geworden van Suus. Suus weegt 3550 gram 
en is 51 cm lang. Wij wensen Ivy, Lauens en Ties heel veel geluk 
met hun dochter en zusje Suus. 

  
 
 

 
De schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zal op woensdag 23 september en donderdag 24 september 2020 langskomen. 
Wanneer welke groep(en) aan de beurt zijn, hoort u nog.  

 
Trakteren 
We vinden het belangrijk dat elk kind zijn/haar verjaardag op school kan vieren en in de klas in het 
zonnetje gezet wordt. Hierbij volgen wij de RIVM-richtlijnen. Wat betreft traktaties daarom nogmaals 
het verzoek om voorverpakte traktaties uit te laten delen door uw kind!  
 

 Koelkast groep 1-2 
We hebben de koelkasten uit de groepen 1-2 verplaatst en zo ruimte gecreëerd voor hoeken en 
werkplekken. Eten en drinken kan nog steeds in de daarvoor  bestemde bakken worden gezet dan 
zorgt meester Marco ervoor dat deze gekoeld worden bewaard. 
 
 
Mede namens het team,  

Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
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