
 

AGENDA  

Oktober / november / december 
di 13-10  : Pancopost 3 
vr 16-10  : Studiedag/middag; groepen 1/2 hele dag vrij, groepen 3 t/m 8: 12.00u vrij 
ma 19-10 t/m vr 22-10: : Herfstvakantie 
ma 26-10  : OR-vergadering 
di 03-11  : Pancopost 4 
wo 04-11  : Naschoolse activiteit: korfbal 
ma 09-11  : Verkeersdag ANWB Streetwise 
ma 09-11  : MR-vergadering 
ma 16-11  : Leerlingenraad 
vr 20-11  : Rapport groep 8 mee 
ma 23-11 t/m vr 27-11 : Oudergesprekken gr 1 t/m 7 + voorlopig advies gr 8 (Eventueel online; dit is  

  mede afhankelijk van de RIVM-richtlijnen en de Covid-19 situatie op dat     
  moment). 

di 24-11  : Pancopost 5 
vr 27-11  : Pietenochtend groepen 1, 2 en 3 
vr 04-12  : Sinterklaas 
ma 07-12  : OR-vergadering 
di 08-12  : Pancopost 6 
do 10-12  : MR-vergadering 
vr 11-12  : Naschoolse activiteit: waterpolo bij Rhienderoord, 14.30 – 15.30u 
ma 14-12  : Leerlingenraad 
do 17-12  : Kerst op school 
vr 18-12  : Kerst pyjama dag; leerlingen om 12.00u vrij 
ma 21-12 t/m vr 01-01 : Kerstvakantie 
 

 
Halen en brengen! 
De verkeerssituatie blijft, met name na schooltijd, een aandachtspunt dat we goed in de gaten blijven 
houden. We hebben gemerkt dat het voor de groepen 1-2b en 3 niet altijd handig is dat ouders aan de 
voorkant van de school kinderen moeten ophalen. Het heeft prettig gewerkt om kinderen en ouders 
tijdens alle Covid-19-maatregelen zoveel mogelijk te spreiden. 
 

Vanaf morgen (woensdag 14 oktober) gaan de groepen 1-2b en 3 door de voordeur naar 
binnen (net zoals nu) en worden ze weer zoals vanouds opgehaald aan de achterzijde van de 
school op het plein. 
We hopen het voor u hiermee gemakkelijker te maken om uw kind(eren) op te halen. Ook 
hoeven kinderen op deze manier na schooltijd niet meer over te steken 

 
 

 
GROEPSACTIVITEITEN 
 
Terugblik Kinderboekenweek 
Via de Parro-App heeft u al kunnen lezen en zien dat er veel verschillende activiteiten hebben 
plaatsgevonden tijdens de Kinderboekenweek 2020. 
Er zijn kinderboekenschrijvers (Lydia Rood en Annemarie Bon) en verhalenvertellers op bezoek 
geweest en er is m.b.v. diverse activiteiten en werkvormen aandacht besteed aan het thema: ‘En 
Toen’.  
Deze week ontvangen de kinderen een papieren schoolkrant. Ook dat is iets dat vroeger heel gewoon 
was en in de huidige digitale tijd niet veel meer gedaan wordt. De Pancratiusschool geeft elke leerling 
aan het einde van ieder schooljaar een mooi herinneringsjaarboek.  
We kijken terug op een hele leuke en leerzame Kinderboekenweek! 
 

  Pancopost 3         13 oktober 2020 



Schoolpleinontwikkeling 
Vandaag wordt er weer een stap gezet in de schoolpleinontwikkeling. De tractorbanden, die we hebben 

ontvangen van de firma Jan de Winkel, worden deels ingegraven, er wordt een Robinia houten 

steltenparcours geplaatst en er wordt een stukje plein bestraat. Achter het duikelrek wordt een stukje 

bestrating verwijderd, hier zal weer nieuwe parkeerruimte voor fietsen gecreëerd worden.   

We gaan u spoedig informeren over de verdere voortgang van de pleinaanleg.  

Leerlingenraad 
De leerlingenraad denkt heel goed mee, maandelijks passeren verschillende vraagstukken de revue. 

Gisteren heeft de leerlingenraad gesproken over de gewenste waterpomp met bijbehorende watergoot. 

Deze wordt besteld.  

Schoolfruit 
Omdat wij een 'gezonde school' zijn doen wij veel aan bewegen  
onder schooltijd en het aanbieden van bewegingsactiviteiten na  
schooltijd. Maar naast bewegen is ook gezonde voeding belangrijk  
voor ons.  

 
Om dit te ondersteunen en stimuleren krijgen we van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 weer 
schoolfruit! We zullen u nog laten weten op welke dagen dit is, dit is bij ons nog niet bekend. Net als 
vorig schooljaar zullen we elke week via Parro laten weten welk fruit die week daarna geleverd wordt. 

 
Kanjerkaarten 
Zoals jullie weten hebben we in de eerste weken van dit schooljaar veel aandacht besteed aan de 
kanjertraining. Uiteraard zullen we dit de rest van het schooljaar blijven doen. We spreken 'Kanjertaal', 
zoals omschreven in de vorige Pancopost en we bespreken het gedrag van de kinderen met behulp 
van de smileyposter. 
 
De poster met 'dit doen we wel, dit doen we niet' gebruiken we wanneer we de kinderen duidelijk 
willen maken wanneer gedrag wel of niet wenselijk is. Met de poster wordt het voor de kinderen 
duidelijk, concreet en visueel gemaakt. 
 
 
 
Hoe werkt de smileyposter? 
 
Dit doen we wel! 

1. Doe waar je blij van wordt. 
2. Let op jouw klasgenoten en de kinderen om je heen.   

Voelen die zich prettig bij jouw gedrag? 
3. Let op de leerkrachten om je heen. Voelen die zich  

prettig bij jouw gedrag? 
4. Let op jouw vader en moeder. Voelen die zich prettig  

bij jouw gedrag? 
5. Met de krul aan het eind wordt bedoeld: je weet jezelf  

te gedragen. 
Als je rekening houdt met je klasgenoten, de kinderen  
om je heen,  de  leerkrachten, je ouders, dan is de kans  
groot dat je de dingen doet die bij jou passen. Je weet  
jezelf te gedragen. Je bent iemand die te vertrouwen is! 
  
Hoe gaan we om met 'vervelende motortjes'? We geven  
ze geen benzine want dan houden ze vaak vanzelf weer  
op. Hiervoor hebben we in alle klassen de oefening 'motor en benzinepomp' gedaan en dit herhalen 
we in de loop van het jaar meerdere keren, als we merken dat dit nodig is.  
 
 
 



Maar wanneer geef je wel benzine? 
1. Als je het leuk vindt wat een vervelend motortje doet. 
2. Als je gaat zeuren en klagen over het vervelende motortje. 
3. Als je je steeds druk maakt om het vervelende motortje. 

 
 
De poster maakt dit alles inzichtelijk. Daarom hebben we voor alle kinderen een smileyposter op 
kaart-formaat besteld. Deze krijgen ze mee naar huis zodra wij de smiley-kaartjes ontvangen 
hebben. m.u.v. groep 8, zij houden deze kaarten in hun laatje, zodat ze hier op school makkelijker op 
gewezen kunnen worden. Thuis kunt u de kaart ergens ophangen/neerleggen of wat u maar wil, om 
het gedrag van uw kind(eren) op deze manier wellicht makkelijker te bespreken. Mochten er hierover 
vragen zijn, kom gerust! 
 

Ellen Ferwerda 
 

OUDERS 
 
Koelkast gr. 1/2 

We zijn in de groepen 1/2 druk in de weer, o.a. met het werken aan thema’s. Dit werkt anders dan in 
de groepen 3 t/m 8. We willen hierbij de beschikbare ruimte in de lokalen zo effectief mogelijk inzetten 
en we merken dat er bij de verschillende activiteiten in de lokalen ruimte nodig is. We hebben de 
koelkast daarom een nieuwe plaats gegeven in de ruimte naast de toiletunits.  
We willen u vragen om alleen een beker in de koelkastbak buiten te zetten, indien gewenst. Voor 
bekers en broodtrommel is gewoonweg niet voldoende ruimte in de koelkast voor de kleuters. Op 
deze manier kunnen we het zo organiseren dat kinderen, die dat willen, hun drinken voor de lunch 
kunnen koelen. Meester Marco zal hiervoor ’s morgens extra bakken buiten zetten.    
 
.  

Inning vrijwillige ouderbijdrage 
Al eerder hebben wij u laten weten dat wij met ingang van dit nieuwe schooljaar voor de inning van de 
vrijwillige ouderbijdrage gebruik gaan maken van “schoolkassa”. Schoolkassa is een onderdeel van 
Parnassys, ons schooleigen administratieprogramma. Deze week ontvangt u via Parro een 
betaalverzoek met daarin een link waarmee u de ouderbijdrage 2020- 2021 eenvoudig via IDEAL kunt 
voldoen.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 40,-- per leerling.  
Het gehele bedrag van de ouderbijdrage komt uiteraard ten goede aan uw kind(eren). Dit bedrag is 
overlegd en goedgekeurd door onze Medezeggenschapsraad (MR).  
 
Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de brief over dit onderwerp die als 
bijlage bij deze Pancopost is gevoegd. Alvast onze hartelijke dank! 
 

Contact op werkdagen 
Wij willen een laagdrempelige en toegankelijke school zijn, in coronatijd is dat soms best een 
uitdaging doordat persoonlijk contact niet altijd mogelijk is. Soms wordt er een mail naar een 
leerkracht gestuurd op een dag dat zij niet werkzaam is. Leerkrachten reageren op hun werkdagen. U 
kunt altijd beide leerkrachten een bericht sturen via Parro dan krijgt u altijd bericht van de leerkracht 
die op de betreffende dag werkt. De werkdagen van de leerkrachten zijn als volgt: 

 Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2a juf Margriet juf Margriet juf Tessa juf Tessa juf Tessa 

Groep 1-2b juf Isabel  juf Isabel juf Isabel juf Margriet juf Margriet 

Groep 3 juf Sandra juf Marleen juf Marleen juf Marleen juf Marleen 

Groep 4 juf Lotte juf Lotte juf Lotte juf Sandra juf Sandra 

Groep 5 juf Marieke juf Marieke juf Marieke juf Ivy (juf Jolanda) juf Ivy (juf Jolanda) 

Groep 6 juf Annemiek juf Gaby juf Gaby juf Gaby juf Annemiek 

Groep 7 juf Niké juf Niké juf Ivy (juf Jolanda) juf Niké juf Niké 

Groep 8 juf Jantine juf Jantine juf Jantine juf Jantine juf Jantine 

 



MR 
De medezeggenschapsraad is voor de eerste keer in schooljaar 2020-2021 bijeengekomen. De MR 
bestaat uit: Marleen Timmen (leerkracht groep 3 en voorzitter), Marieke Oosterveen (leerkracht groep 
5), Niké Nuijten (leerkracht groep 7) en de ouders Everieke de Winter (een zoon op het voortgezet 
onderwijs en een dochter in groep 6), Mariska Knipping (secretaris, drie zonen waarvan de oudste 
twee in de groepen 1/2 en 5), Frederike Joánesarson (een zoon en een dochter op het voortgezet 
onderwijs en een dochter in groep 6) en Edwin Oosterveen (een dochtertje en twee zonen in groepen 
1/2 en 4). Frederike treedt af in december en helpt bij het inwerken van Edwin als nieuw lid).  
 

 
 

Oproep kleutergroepen
Wie heeft er nog sjaaltjes die niet meer worden gedragen? 
Welke oma ruimt oude sjaaltjes, die ze niet meer draagt op? 
Wanneer dit het geval is zijn ze bij de kleuters welkom, om er dans en rekenactiviteiten mee  
te doen. Het liefst ontvangen we sjaaltjes die vierkant van vorm zijn. 
  
Verschillende afmetingen, kleuren, dessins  
of materiaal zijn juist leuk! Er mogen ook  
franjes aan zitten. Sjaaltjes mogen bij een  
van de kleutergroepen worden afgegeven. 
 
Alvast hartelijk dank! 
Juf Tessa, juf Isabel, juf Margriet en juf Sonja. 
 

 
Buitenschoolse activiteit 2: Hockey 

Op donderdag 15 oktober is er een 2e buitenschoolse activiteit gepland: hockey. Deze vindt direct na 
schooltijd plaats op het schoolplein. Opgeven kan nog t/m morgen via de Parro. Tot op dit moment is 
er slechts 1 aanmelding. Dus wil uw kind nog meedoen, maak de aanmelding dan snel in orde.   
 
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.  
 
 

 
 
 
 
 



Inloggegevens leerlingen Office 365
 
Voor de zomervakantie hadden de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een eigen Office 365 account 
waarmee wij in de periode dat de scholen dicht waren op afstand hebben gewerkt via Microsoft 
Teams. In verband met de overgang naar het nieuwe schooljaar zijn deze oude inlogaccounts komen 
te vervallen. 
 
Voor de leerlingen in het primair onderwijs is vanaf begin oktober weer een nieuw Office 365 account 
beschikbaar. Indien er door gevolgen van het Corona-virus onderwijs op afstand geboden moet 
worden, kunnen leerlingen, ouders en leerkracht(en) met elkaar in contact blijven via Microsoft Teams. 
 
De brief met de inloggegevens krijgen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8  in de week na de 
herfstvakantie op papier mee naar huis. Vriendelijk verzoek om hier attent op te zijn, het is belangrijk 
dat u over deze gegevens beschikt. Dit betekent ook dat de kleuters, die vorig schooljaar niet via 
Teams hebben gewerkt, dit nu wel gaan doen op het moment dat dit nodig mocht blijken.  
 
Verder willen we u vragen om op korte termijn voor de eerste keer voor uw kind (eren)in te loggen. 
Om die eerste keer toegang te krijgen zijn er inloggegevens nodig en die staan, naast andere 
belangrijke informatie over onze digitale diensten, in de brief die uw kind vandaag mee naar huis krijgt. 
 
Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met de groepsleerkracht. 
 

Schoolfoto’s
Deze week hebben de kinderen de inloggegevens van de schoolfoto’s op papier ontvangen. 
Via www.oypo.nl kunt u de foto’s bekijken en bestellen. Fotoafdrukken zijn te koop vanaf Euro 4,95 
per stuk. Alle verdere bestelmogelijkheden zijn online te bekijken. 

Grotere formaten, foto’s op hout, plexiglas en aluminium zijn te bestellen via Fotostudio Lifetime. 
Mail: info@fotostudiolifetime.nl of Tel: 0575-724009 (s’morgens) 
 
Als u geen inloggegevens ontvangen heeft, of deze kwijt bent, dan kunt u deze opvragen 
via info@fotostudiolifetime.nl 
Vermeld in de mail s.v.p. de naam en groep van uw kind. 
 
Heeft u vragen over het online bestellen, dan kunt u contact opnemen met Oypo. 
Mail: support@oypo.nl of Tel: 040-8200214 (‘s morgens). 
U KUNT TOT UITERLIJK 30 NOVEMBER 2020 BESTELLEN ! 
 
Bedankt voor uw fotobestelling en veel plezier met de foto’s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacomien en Evelien/ Fotostudio Lifetime / Marktplein 12 / Brummen / Tel: 0575-724009 
 

http://www.inlogkaartje.nl/
mailto:info@fotostudiolifetime.nl
mailto:info@fotostudiolifetime.nl
mailto:support@oypo.nl


 
Mede namens het team, met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


