
 

AGENDA  

September / oktober 
di 22-09  : Pancopost 2 
wo 23-09  : Schoolfotograaf gr. 1 t/m 6 
wo 23-09  : Start Kinderpostzegelactie (door groepen 7 en 8) 
wo 23-09  : Eerste naschoolse clinic: beachvolleybal  
do 24-09  : Schoolfotograaf gr. 7 en 8 
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?’ 
ma 12-10  : Leerlingenraad 
di 13-10  : Pancopost 
vr 16-10  : Studiedag/middag:  
     Leerlingen groepen 1-2 hele dag vrij  
     Leerlingen groepen 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Met de herfst in aantocht en de stijgende verkoudheidsklachten die daarmee gepaard gaan, neemt de 
druk op ons onderwijs toe. In deze brief willen we u daarom graag informeren over de situatie op onze 
scholen en de regels omtrent gezondheidsklachten bij uw kind(eren). Ook vindt u in deze brief het 
standpunt van de Veluwse Onderwijsgroep met betrekking tot de sinterklaasviering en het uiterlijk van 
Piet. 

Druk op onderwijs 
Omdat leerkrachten bij verkoudheidsklachten thuis moeten blijven tot de uitslag van de Coronatest 
binnen is, kan het voorkomen dat uw kind tijdelijk geen les krijgt op school. We vinden het ontzettend 
vervelend om klassen naar huis te sturen, maar door een toenemend gebrek aan vervangers door het 
lerarentekort kunnen we uitval van leerkrachten niet altijd opvangen. We begrijpen dat het voor u heel 
vervelend is om in die situatie opvang te moeten regelen voor uw kind(eren) of zelf thuis te moeten 
blijven. Toch hopen we op uw begrip. Met de nieuwe voorrangprocedure voor het testen van 
leerkrachten op het Corona-virus hopen we dat we langdurige uitval van lessen zoveel mogelijk 
kunnen beperken. 

 
Nog even op een rij: de regels voor gezondheidsklachten bij uw kind 
Als uw zoon of dochter milde verkoudheidsklachten heeft (zoals een loopneus, neusverkoudheid, 
niezen of keelpijn) dan mag uw kind naar school. Dit geldt niet als iemand binnen uw gezin koorts 
heeft of benauwd is. Ook als een kind met verkoudheidsklachten in nauw contact is geweest met 
iemand die positief getest is op het Corona-virus, moet uw kind thuis blijven. 

Als uw kind andere gezondheidsklachten heeft die passen bij het Corona-virus, zoals koorts, 
benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur 
over zijn. 

Sinterklaasviering en het uiterlijk van Piet 
Hoewel het sinterklaasfeest nog ver weg lijkt, willen we u alvast informeren over het uiterlijk van Piet. 
Omdat de Pancratiusschool en de Veluwse Onderwijsgroep recht willen doen aan de multiculturele 
samenstelling van scholen en we het belangrijk vinden dat het sinterklaasfeest een feest voor álle 
kinderen is, zijn er tijdens de sinterklaasperiode alleen roetveegpieten aanwezig op school (al dan niet 
in een andere kleur).  
 
Er zijn dus geen volledig zwarte of bruine pieten meer. Dit standpunt is een verscherping van ons 
beleid uit schooljaar 2015-2016. Destijds is afgesproken dat scholen van de Veluwse Onderwijsgroep 
de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal volgen en daarmee ook de verandering van Piet. Op de ene 
school zijn deze veranderingen sneller doorgevoerd dan op de andere, maar vanaf dit schooljaar zijn 
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op alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep alleen nog roetveegpieten aanwezig. We hopen op 
uw begrip. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Wim Hoetmer, voorzitter college van bestuur Veluwse Onderwijsgroep 
Jacqueline Versluijs, algemeen directeur primair onderwijs 
Gert Visser, stichtingsdirecteur primair onderwijs 
Per Theeuwes, directeur BS St. Pancratius 
 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Kinderpostzegels 

Vanwege de geldende coronamaatregelen was het nog even spannend of de 
kinderpostzegelactie dit jaar door kon gaan maar gelukkig kunnen de kinderen van de 
groepen 7 en 8 zich ook dit jaar weer volop inzetten voor een groep kwetsbare kinderen 
die de hulp hard nodig hebben.  De actie loopt van 23 t/m 30 september. Ook dit jaar 
kunnen de leerlingen van deur tot deur gaan om producten van de kinderpostzegelactie te 
verkopen. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel zal dit uiteraard wel op gepaste 
afstand gebeuren. De kinderen gaan dit jaar namelijk op pad met een speciaal ontworpen 
verkoopbox. Hoe dit in zijn werk gaat, vind je hier. 
 
De kopers kunnen zelf een folder uit de box pakken, invullen en weer terug in de box 
doen. Bestellen kan ook via de QR-code op de verkoopbox. Tevens is er de mogelijkheid 
om digitaal te verkopen. 
 
Groep 7 heeft vandaag de enveloppe met informatie mee naar huis gekregen. De rest 
volgt morgen. Groep 8 krijgt morgen alles in één keer mee. 
 
Op de website van de Kinderpostzegels https://www.kinderpostzegels.nl/voorouders/ vindt 
u desgewenst aanvullende informatie. Hier wordt ook uitgelegd hoe de kinderen digitaal 
kunnen verkopen. 

 
     

 

  

 

 
 
   

Kinderboekenweek 
Het Kinderboekenweekthema van 2020 is: “En toen?” Tijdens  
de Kinderboekenweek komen er op donderdag 8 oktober van  
08.45 t/m 09.15 uur vertellers in alle groepen van onze school  
om verhalen te vertellen die passen bij het thema. Er wordt  
rekening gehouden met minimaal anderhalve meter afstand  
en bij mooi weer hebben we veel ruimte op ons grote plein.  

 
 

https://e.kinderpostzegels.nl/1/4/1639/1/BrEg_ijhBTknyoYRsTwjwC6IBNkcrGzYhah0P0BPWWANGl1XsJxBPh4Cg3xVLsxa
https://www.kinderpostzegels.nl/voorouders/


Leerlingenraad 
Ook dit schooljaar gaan we verder met de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert samen met de 
directeur met een agenda en notulen. De kinderen houden in hun eigen klas een vergadering waaruit 
punten voor de leerlingenraad naar voren komen. Die kunnen worden ingebracht.  
 
In de leerlingenraad zitten een meisje en een jongen uit de groepen 5 t/m 8. Deze acht leerlingen 
denken mee over allerlei zaken betreffende de school. Ze vertegenwoordigen alle leerlingen van de 
school en we merken dat ze dat jaarlijks heel knap doen. We vinden het als school fijn om te zien dat 
de leerlingen erg betrokken zijn.  
 
Dit jaar worden de kinderen op de Pancratiusschool vertegenwoordigd door: 
Groep 5: Lisa en Julius 

Groep 6: Mina en Finn 

Groep 7: Maud en Nikos  
Groep 8: Jip en Jurre  
 
We wensen deze leerlingen een plezierige en  
leerzame tijd toe in de leerlingenraad. De eerste  
vergadering heeft inmiddels al plaatsgevonden. 
 
 

Zwemmen groepen 5 en 6 
Onlangs zijn de gymlessen uitgevallen doordat de GGD de sporthal nodig had voor vaccinaties. 
Uiteraard hebben we hiermee ingestemd en beweegactiviteiten op het plein aangeboden aan de 
leerlingen. Als dank voor onze hulp mogen twee groepen gaan zwemmen. 
 
Op woensdag 7 oktober a.s. gaan de groepen 5 en 6 45 minuten zwemmen. Zij krijgen een leuke en 
actieve zwemles in zwembad Rhienderoord. Denkt u op deze dag aan zwemspullen voor uw kind? 
 
Groep 5: 12.00-12.45 uur 
Groep 6: 12.45-13.30 uur 

 
Zwemmen groepen 7 en 8 
Aanstaande vrijdag krijgen de groepen 7 en 8 hun laatste van vier zwemlessen op de vrijdagmiddag. 
Alle scholen uit de gemeente Brummen krijgen deze lessen vanuit het Lokaal Sportakkoord 
aangeboden. We willen hiermee de zwemvaardigheid op peil houden en kinderen laten ervaren dat 
zwemmen leuk en gezond is.  

 

Kanjer ‘Gouden Weken’ 

Zoals u de afgelopen weken op Parro heeft kunnen zien, is er in alle groepen veel aandacht besteed 

aan de ‘gouden weken’. En ook de komende weken blijven we hier extra veel aandacht aan besteden 
met behulp van de Kanjertraining. We leren de kinderen hoe ze op een prettige manier met elkaar om 

kunnen gaan.   

We gebruiken zogenaamde ‘kanjertaal’ op momenten dat we ongewenst gedrag zien. Dit houdt in dat 

we de kinderen op een bepaalde manier benaderen. We benoemen wat we zien en horen en vertellen 

aan de betreffende leerling wat dat met ons doet. Standaard vragen we dan of dat de bedoeling is van 

de leerling. Zo niet, dan is dat fijn en bedenken we samen met de leerling welk gedrag we wél willen 

zien. Als het wél de bedoeling van de leerling is om ongewenst gedrag te laten zien gebruiken we 

zogenaamde ‘leiderstaal’ en als het gedrag niet verandert volgt er een consequentie. Door dit elke 
keer op deze manier aan te pakken, weten de leerlingen wat ze van ons kunnen verwachten. Deze 

voorspelbaarheid is voor veel kinderen prettig.  

Ook voor u als ouder bestaat er ‘kanjertaal’. Via deze link komt u bij een stukje tekst hierover, wat u 

wellicht kan helpen in de opvoeding van uw kind(eren). Sommige dingen zijn misschien open deuren, 

maar andere dingen kunnen nieuw voor u zijn en het proberen waard. Omdat het aansluit bij wat we 

op school doen, is dit extra duidelijk voor uw kind. Mocht u vragen hierover hebben, kom gerust!  

file://///sources.localzone/Users$/5145-3381-e.ferwerda/Downloads/Kanjertaal_voor_%20ouders.pdf


 
OUDERS 
 
Schoolfotograaf 
Morgen en overmorgen zal de schoolfotograaf van Foto Studio Lifetime bij ons op school komen.  
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan op woensdag 23 september op de foto. 

De kinderen van groep 7 en 8 gaan op donderdag 24 september op de foto.  

 
De foto’s van broertjes en zusjes die bij ons op school zitten worden op donderdag gemaakt.  

 

Zoals eerder gemeld is het vanwege de corona-maatregelen helaas niet mogelijk om op school foto’s 

te maken met broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten. Hiervoor kunt u kosteloos een 

afspraak maken bij Foto Studio Lifetime. Dit doet u via info@fotostudiolifetime.nl of tel.nr: 0575-

724009 (‘s morgens). De foto’s zijn naderhand online te bekijken en te bestellen.  
 

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 
Wij houden zorgvuldig de instroom van nieuwe leerlingen bij. In de kleutergroepen is de instroom voor 
dit schooljaar (2020-2021) volledig in beeld, daar worden ook geen nieuwe aannames meer gedaan.  

Ook voor de komende schooljaren proberen wij de instroom goed te bewaken zodat we kunnen blijven 
werken aan kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. 

 

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen 
we bij onze planning rekening moeten houden. Aan u, als ouder 
van één of meerdere leerlingen op de St Pancratius, vragen wij 
om uw kind(eren) tijdig in te schrijven. Heeft u een kind dat 
binnen nu en 2 jaar (geboortejaar 2017/2018) 4 jaar wordt, dan is 
het vriendelijke verzoek uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. 
Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar.  

  

Voor de goede orde; bovenstaande vraag houdt uiteraard verband met in de instroom van nieuwe 
leerlingen in de groepen 1-2. Dit schooljaar kunnen daar, uitgezonderd de reeds ingeschreven en 
aangemelde kinderen, geen kinderen meer instromen.  

 

 
 

Nationale Sportweek 
De Nationale Sportweek is aan de gang.  
Dat sport je fitter maakt weten we allemaal. 
Maar het geeft je ook meer zelfvertrouwen.  
Het maakt je socialer. Sport verbroedert. 
Het creëert nieuwe vriendschappen.  
Op het veld. Maar ook ernaast. 
 
Sport haalt het beste in mensen naar boven.  
Het leert je grenzen stellen.  
En die steeds opnieuw te verleggen.  
Door sport zit je lekkerder in je vel.  
Het maakt je gelukkiger.  
SPORT DOET IETS MET JE 
 

mailto:info@fotostudiolifetime.nl


Het NOC*NSF heeft een aantal fantastische filmpjes opgenomen met Stichting Hartekind 
ambassadeurs Yara van Kerkhof (Olympisch kampioene shorttrack). Andere ambassadeurs zijn Ellen 
van Langen (Atlete en Olympisch kampioen 800m), Sanne Keizer (Olympisch beachvolleybalster) en 
Ruben Nicolai (Presentator en TV-maker). 
 
Het ambassadeursportret met Yara van Kerkhof is opgenomen met onze leerling Maud. Als Gezonde 
School hebben we sport hoog in het vaandel staan, we vinden het dan ook geweldig dat Maud als 
Hartekind dit bijzondere filmpje met Yara van Kerkhof heeft mogen opnemen. Maud geeft vandaag 
een presentatie in haar klas. Complimenten voor het filmpje Maud, wat een bijzondere ervaring! 
 
U kunt het Ambassadeursportret met Yara van Kerkhof en Maud in het kader van de NOC*NSF 
Sportweek 2020 bekijken via onderstaande link: 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H6bCQQB44sg&app=desktop 

 
Gezonde lunch 
Gezonde voeding voor kinderen is belangrijk, er is vaak aandacht voor in het nieuws. Regelmatig gaat 
het over kinderen die ongezonde voeding mee naar school krijgen. Wij willen daar deze foto 
tegenover plaatsen van enkele lunchtrommeltjes. De foto is gisteren gemaakt met lunchtrommeltjes 
van kinderen uit groepen 1-2. We willen u als ouders complimenteren met de gevarieerde en gezonde 
lunchtrommeltjes die we op school zien. Wat fijn dat zo veel kinderen, in alle groepen van onze 
school, mogen genieten van gezonde en afwisselende maaltijden die u meegeeft naar school. Dank 
daarvoor! 

 

 
 
 
Pokémonkaarten  
De afgelopen zijn er enkele incidenten geweest op school over Pokémonkaarten. Dit is in de 
betreffende groepen besproken met de leerlingen, ook is er contact geweest met enkele ouders.  
We willen u vragen om ervoor te zorgen dat kinderen slechts enkele kaarten meenemen als ze echt 
kaarten willen ruilen.  

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H6bCQQB44sg&app=desktop


 
 

Parro 
Als we geen bericht ontvangen dan gaan we ervan uit dat u, indien u dat wenst, de Parro App op uw 

telefoon heeft kunnen installeren. Lukt dit niet, of zijn er andere vragen m.b.t. Parro, neem dan even 

contact op met school. We helpen u graag en we vinden het belangrijk dat we schoolinformatie met 

zoveel mogelijk ouders kunnen delen.  

 

Privacy voorkeuren  
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. 
Naast dat het wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders persoonlijke voorkeuren rekening 
te houden. Als ouder heb je het recht om aan te geven of je kind op de foto mag of niet en waar die 
foto’s geplaatst mogen worden.  
 
Zo kun je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook mogen staan, maar 
wel via Parro gedeeld mogen worden. In Parro staat geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft 
aangegeven aan privacy-voorkeuren voor uw kind(eren). Tot en met 22 oktober kunt u, indien 
gewenst, via Parro de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe je dit doet? Ga naar het 
vierde tabblad “Instellingen”. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 
het potlood achter het kind. Na 22 oktober is het wijzigen van de privacy voorkeuren enkel mogelijk 
middels een formulier dat op school verkrijgbaar is. 
 

 
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 
verschillende sporttoernooien, de koningsspelen en organiseren we een sportdag. We vinden het 
belangrijk dat kinderen veel bewegen en gezond eten. Morgen zal de eerste naschoolse activiteit: 
beachvolleybal plaatsvinden bij Rhienderoord. We wensen de kinderen die gaan deelnemen alvast 
heel veel plezier toe en we danken de begeleiders voor hun inzet. 
 
Buitenschoolse activiteit 2: Hockey 
Op donderdag 15 oktober is er de 2e buitenschoolse activiteit: hockey. Deze vindt direct na schooltijd 
plaats op het schoolplein. Jullie kunnen je hiervoor binnenkort opgeven via Parro. Deze aanmelding 
zal er iets anders uitzien dan hoe het nu met beachvolleybal is gedaan. Dit ziet u vanzelf op Parro.   
 
Voor begeleiding tijdens de activiteit, een tussendoortje en wat te drinken wordt gezorgd door school. 
Kinderen hoeven alleen (buiten) sportkleding en sportschoenen mee te nemen. De kinderen kunnen 
na schooltijd omkleden in de klas en gaan daarna direct door naar de activiteit. U kunt uw kind om 
15.15 uur ophalen op het schoolplein. De activiteit is voor alle groepen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


