
 

 

 
 

AGENDA  
November / december 
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  (online of telefonisch) 
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 
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 
 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
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!.  
 
Onze fruitdagen zijn de woensdag, donderdag en vrijdag. Net als vorig schooljaar zullen we elke week 
via Parro laten weten welk fruit die week daarna geleverd wordt. 
 

ANWB streetwise 
Maandag 9 november 2020 gaan we met alle leerlingen deelnemen aan het verkeersproject ANWB 
streetwise. We vinden het belangrijk om kinderen goed voor te lichten over verkeer en 
verkeersveiligheid. Dat willen we niet alleen theoretisch maar juist ook praktisch doen. Streetwise is 
een praktisch, leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, dat helpt bij het verkeersvaardig maken 
van de kinderen.  
 
Het ANWB Streetwise programma bestaat uit de volgende 4 onderdelen:  
- Toet toet (groep 1 en 2)  
- Blik en klik (groep 3 en 4)  
-  Hallo auto (groep 5 en 6) 
- Trapvaardig (groep 7 en 8, leerlingen moeten beschikken over een deugdelijke eigen fiets).  
 
 
 
Alle ouders ontvangen een folder over deze activiteit met aanvullende informatie. 
 

 

 

  Pancopost 4         3 november 2020 



 

 

Kanjer 

 
 
Vorige week hebben alle kinderen het smileykaartje meegekregen naar huis, waarvan in de 
vorige Pancopost de uitleg stond. We hopen dat het op een centrale plek in huis of op de 
kinderkamer(s) wordt opgehangen/neergelegd, zodat jullie hier zo af en toe eens over kunnen praten 
samen. 
 
Afgelopen weken is het 'sociogram' in groep 3 t/m 8 afgenomen. We doen dit een aantal keren per 
jaar. De kinderen kunnen door middel van een vragenlijst aangeven met wie ze in de klas bevriend 
zijn en met wie ze goed kunnen samenwerken. Op basis van deze gegevens zijn er bijvoorbeeld 
nieuwe groepjes gevormd, maar dit geeft de leerkracht ook input voor de Kanjerlessen: welke 
kinderen liggen elkaar goed, hoe is de sfeer in de klas en waar kunnen we eventueel nog extra 
aandacht aan besteden? Ook kan het sociogram aanleiding geven voor een apart gesprek met uw 
kind, als blijkt dat hij/zij ergens tegenaan loopt, maar het lastig vindt om dit rechtstreeks tegen de 
leerkracht te zeggen. Op deze manier evalueren we regelmatig hoe de groep er sociaal gezien bij 
staat om zo de prettige sfeer in school te behouden. 
 
 

Sint en Pieten 
 
Nog even en dan is het weer zover. Sint komt met zijn pieten in het 
land. Hoe we het sinterklaasfeest vorm gaan geven hangt nog 
even af van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. 
Uitgangspunt is dat we er een gezellig feest voor de kinderen van 
gaan maken. T.z.t. ontvangt u nadere informatie van ons. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OUDERS 
 
 
Covid-19 
Vanavond wordt er vanuit de overheid weer een persconferentie gegeven over Covid-19. We gaan er 
van uit dat de basisscholen in Nederland open kunnen/mogen blijven. Het is daarbij voor de school 
van groot belang dat we voorkomen dat leerkrachten ziek worden. We willen namelijk zoveel mogelijk 
onderwijs in school geven omdat we merken dat het voor leerlingen belangrijk is om samen hun 
klasgenootjes en medeleerlingen te leren en te spelen. 
 
Na de herfstvakantie zijn verschillen kinderen met hun gezinnen in thuisquarantaine gegaan omdat 
een, of beide, ouder(s) positief heeft getest op Covid-19. We begeleiden de betreffende leerlingen op 
afstand. 
 
Vooralsnog blijft het protocol van kracht dat de PO-raad voor het onderwijs heeft opgesteld n.a.v. de 
laatste persconferentie in oktober. Van daaruit is er op stichtings- en schoolniveau besloten om ons 
beleid om enkele punten verder aan te scherpen. Deze richtlijnen gelden voor alle scholen van de 
Veluwse Onderwijsgroep. 
 
Maatregelen die nu van kracht zijn om ervoor te zorgen dat onze personeelsleden zo min mogelijk 
risico lopen om ziek te worden waardoor er les uitval zal plaatsvinden.  

Oudergesprekken:  Om risico’s te beperken, laten we zo min mogelijk 
volwassenen toe in school. Dat betekent dat onder andere alle 
oudergesprekken weer online (via Microsoft Teams) of 
telefonisch plaatsvinden. Mocht het in uitzonderlijke situaties 
toch belangrijk zijn om elkaar wel fysiek te zien, dan is dat 
alleen mogelijk op afspraak en met een mondkapje. In dat 
geval zullen wij ook de gezondheidscheck toepassen. 

Volwassenen buiten personeel:  Alle volwassen bezoekers (ouder dan 13 jaar) dienen in ons 
gebouw een mondkapje te dragen. 

Algemene maatregelen:  We blijven extra aandacht besteden aan de 1,5 meter 
afstandsregel, veelvuldig handen wassen en extra 
schoonmaak- en hygiënemaatregelen op school. 

Kort wegbrengen en ophalen:  Bij het ophalen en wegbrengen van uw kind(eren) verzoeken 
wij u niet langer aanwezig te zijn dan strikt noodzakelijk. 
Ouders/verzorgers blijven daarbij buiten het schoolplein. Voor 
kinderen in de onderbouwgroepen wordt een uitzondering 
gemaakt omdat zij niet zelfstandig naar huis kunnen gaan. 
Kinderen die dat kunnen, vragen we zo veel mogelijk 
zelfstandig van en naar school te komen. En voor iedereen 
geldt: kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. 

Inloop: We blijven werken met een inloop vanaf 08.20 uur. Om 08.30 
uur willen de leerkrachten graag starten met de lessen om de 
leertijd zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is/zijn. 

 

 



 

 

 

Kinderen en/of gezinsleden  

met klachten: Wanneer een kind koorts, benauwdheid of meer dan 
incidenteel hoest, blijft het kind thuis totdat het kind minimaal 
24 uur klachtenvrij is. Mocht uw kind deze klachten hebben, 
wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren). 

Wanneer een gezinslid koorts en/of benauwdheid heeft, in 
afwachting is van de uitslag van een Corona test, of positief 
getest is op Corona, dan blijft het hele gezin thuis. Hiervan 
worden wij ook graag zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht. Alvast bedankt. 

We moeten het samen doen: Wij vragen u ons te blijven helpen door samen de RIVM-
richtlijnen te volgen en altijd de minimale onderlinge 
afstandsregel van 1,5 meter aan te houden tussen personen 
van 13 jaar en ouder. 

 
Vrijwillige ouderbijdrage 

Dit schooljaar hebben wij voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage voor het eerst gebruik 
gemaakt van “schoolkassa” dat een onderdeel is van Parnassys, ons schooleigen 
administratieprgramma. Alle ouders hebben inmiddels een betaalverzoek ontvangen met een link 
waarmee de ouderbijdrage op een eenvoudige wijze via Ideal kan worden voldaan. Via deze weg 
willen wij u bedanken voor de vele bijdragen die wij al hebben mogen ontvangen. We hopen op u te 
kunnen rekenen zodat wij veel kunnen blijven organiseren voor de kinderen.  

 
Inloggegevens leerlingen Office 365: 
Alle leerlingen ontvangen morgen een brief met de inloggegevens voor Office 365. Het oudste kind 
van het gezin krijgt een enveloppe mee naar huis met daarin de inloggegevens. Vriendelijk verzoek 
om hier morgen 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 mee 
naar huis krijgt. Voor eventuele vragen kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met de 

groepsleerkracht.  

 

Week van de pleegzorg 
Het is een bijzondere tijd, het belang van kinderen staat daarbij op alle scholen centraal.  
Naast Covid-19 is aan alle scholen in de gemeente Brummen gevraagd om aandacht te besteden aan 
de week van de pleegzorg. Misschien heeft u de banner deze week al zien hangen voor de ramen van 
het speellokaal. 
  
Landelijk, en dus ook in onze regio, is er nog steeds een tekort aan pleegouders voor kinderen die om 
uiteenlopende redenen niet bij de eigen ouders kunnen wonen en opgroeien. In de gemeente 
Brummen zijn ruim 20 pleegouders/gezinnen die kinderen een thuis bieden. Hun inspanningen 
worden enorm gewaardeerd, daarnaast wordt er gezocht naar meer mensen voor het 
pleegouderschap. Dit voorjaar stond er een speciale campagne gepland, deze is door Covid-19 echter 
uitgesteld. Er is nu besloten om deze campagne in gewijzigde vorm door te laten gaan omdat het 
belang van de kinderen waar het om gaat te groot is. 
  
Helpt u ons mee? 
De campagne sluit aan op de week van de pleegzorg. Deze vindt vanaf vandaag 28 oktober tot en 
met deze week plaats. De week wordt afgesloten met een online informatiebijeenkomst voor  



 

 

 
 
belangstellende ouders. Dit webinar vindt plaats op 11 november. Tot die tijd hopen we de aandacht 
van zoveel mogelijk  mensen te krijgen.  
  
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u deze uiteraard aan ons stellen. Mail of bel onze beleidsmedewerker jeugdzorg Grietje 
Bijlsma wanneer u vragen heeft over pleegzorg. Grietje is bereikbaar via mailadres 
g.bijlsma@brummen.nl en telefoonnummer (0575) 568572. Vragen over de campagne kunt u stellen 
aan onze communicatieadviseur Gert-Jan van Dijk. Doe dit via mailadres voorlichting@brummen.nl of 
telefoonnummer 06-21524197. 
  
 

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