
 

AGENDA  

November/december 
ma 23-11 t/m vr 27-11 : Online oudergesprekken gr 1 t/m 7 + voorlopig advies gr 8 
di 24-11  : Pancopost 5 
di 1-12    : Pietenochtend groepen 1 t/m 4 
vr 04-12  : Sinterklaas 
ma 07-12  : OR-vergadering 
di 08-12  : Pancopost 6 
do 10-12  : MR-vergadering 
vr 11-12  : Foute kersttruiendag / gekke haren dag 
ma 14-12  : Leerlingenraad 
do 17-12  : Kerst op school: kerstontbijt, tussen 08.00 – 08.15 uur op school aanwezig 
vr 18-12  : Kerst pyjama dag; leerlingen om 12.00u vrij 
ma 21-12 t/m vr 01-01 : Kerstvakantie 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Sinterklaas  
Via de Parro heeft u informatie van ons ontvangen over het Sinterklaasfeest. Voor alle volledigheid 

treft u deze informatie hieronder nogmaals aan. 

Sinterklaas 
 
Op vrijdag 4 december komen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek 
brengen aan onze school. Sint komt een nachtje logeren op school, en 
zal in school wachten op alle leerlingen. Vanaf 08.20 zijn alle kinderen 
welkom op school, en om 08.30 verwachten we dat alle leerlingen in 
hun klas zijn. We begrijpen dat u graag een blik wilt werpen op de Sint, 
maar wij willen hierbij aanduiden dat het niet toegestaan is om op 
schoolplein te blijven staan.  
 
Opgelet: 
Deze ochtend hoeven de leerlingen geen fruit en drinken mee te nemen 
voor de kleine pauze. Wel nemen de kinderen iets mee voor de lunch. 
 
Lootjes trekken groep 5 t/m 8: 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zoals ieder jaar lootjes getrokken 
voor het Sinterklaasfeest.  
 
Tentoonstelling surprise 
Op donderdag 3 december is er de tentoonstelling van alle surprises van groep 5 t/m 8 in het 
speellokaal. Helaas kunt u als ouder/verzorger de surprises niet in school bewonderen, dus zullen wij 
op Parro een foto plaatsen van de tentoonstelling. Zo kunt u (op afstand) genieten van alle creaties.  
 
Schoen zetten: 
Op woensdag 25 november mogen alle kinderen van de Pancratius hun schoen zetten op school.  
 
Pietenochtend groep 1 t/m 4 op dinsdag 1 december: 
Dit jaar is ook de pietenochtend anders dan andere jaren. Helaas mogen er geen ouders in de klassen 
helpen met activiteiten. Daarom vieren we samen met groep 1, 2, 3 en 4 de pietenochtend. Om 08.30 
verwachten we alle kinderen in de klas, zodat we kunnen starten met de activiteiten.  
 
Wij gaan er gezellige dagen van maken! 

 

  Pancopost 5         24 november 2020 



Kerst op de Panco 

We zitten volop in de Sinterklaasperiode, maar we willen u toch alvast informeren over wat we 
met kerst gaan doen. De reden is dat we de viering dit jaar vanwege de corona-maatregelen anders 

moeten organiseren dan in voorgaande jaren.  

 
Vanaf maandag 7 december zullen we de klassen gezellig gaan maken met kerstbomen, om alvast 

in de kerstsfeer te komen. Ook besteden we in alle klassen aandacht aan Advent, de periode voor 

Kerst waarin we nadenken over wat Kerst eigenlijk betekent.   

We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school leren omzien naar elkaar en hun omgeving. 

Omdat onder andere de ouderen en het zorgpersoneel het in deze tijd extra moeilijk hebben, gaan we 

creatief aan de slag voor hen. We zullen in de klassen kerstkaarten maken en deze versturen naar het 
ouderenfonds. Ook zullen we kaarten, posters en/of spandoeken maken om de zorg een hart onder 

de riem te steken. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden via Parro.  

 
Naast dat we iets doen voor de mensen om ons heen, gaan we ook weer een lipdub opnemen met de 

hele school. Iedere klas zal hier iets voor voorbereiden en het uiteindelijke filmpje zullen we uiteraard 

met u delen. Zo hebben we een gezamenlijk project waar we als school naartoe zullen werken. 

 
Dan nog even een aantal data:  

 
Wilt u uw kind vóór woensdag 9 december een glazen potje en een lampje (waxinelichtje op batterij) 

meegeven? In alle klassen worden de glazen potjes versierd. 

 
Op vrijdag 11 december is het traditiegetouw ‘foute kersttruiendag’ en dit jaar maken we er ook 

een ‘gekke haren dag’ van. Dus leef je uit!  

Op 11 december mogen de kinderen kerstkaarten uitdelen in de klas. Wanneer uw zoon/dochter dit 

graag wil doen, zou het fijn zijn als alle klasgenoten een kerstkaart krijgen. Anders graag buiten 

schooltijd om zodat niemand zich gepasseerd hoeft te voelen. 

 
Op donderdag 17 december zullen we gaan genieten van een kerstontbijt. Vanwege de corona-

maatregelen nemen de kinderen allemaal hun eigen ontbijtje mee naar school en dit zal worden 

aangevuld met wat lekkers vanuit de OR. Ook nemen de kinderen een bord, beker en bestek mee. 

Graag in een (plastic) tas en voorzien van naam zodat het na het ontbijt weer makkelijk opgeruimd 

kan worden. 
We verwachten alle kinderen tussen 8.00-8.15 uur op school, zodat we om 8.15 uur kunnen 
starten met ontbijten. Later deze dag zullen we de lipdub opnemen. De kinderen zijn deze dag 

gewoon om 14.00 uur vrij.  

 
Op vrijdag 18 december is het pyjamadag! Alle kinderen (en leerkrachten) mogen lekker in pyjama 

naar school komen om zo de laatste dag voor de kerstvakantie gezellig af te sluiten. De kinderen zijn 
om 12.00 uur vrij.  

 

Wij hebben erg veel zin in de tijd die komen gaat en zullen u hier zeker van mee laten genieten via 

Parro! 

 

Godly Play; gastlessen identiteit 
 

Gisteren en vandaag worden er gastlessen ‘Godly Play’ gegeven. De lessen (verhalen) zijn een 
aanvulling en verdieping op het levensbeschouwelijk onderwijs op de katholieke basisscholen 
De wijze van vertellen nodigt de kinderen uit om het verhaal mee te beleven en een persoonlijke 
betekenis te geven. Er is ruimte voor de eigen spiritualiteit van kinderen. Vragen stellen, stilte en 
creatieve verwerking spelen daarin een duidelijke rol. Kinderen worden van harte uitgenodigd om in 
de speelzaal in kring te komen zitten. De verteller richt zijn blik tijdens het verhaal op het verhaal zelf 
en niet meer op de kinderen. Dit trekt de kinderen “in” het verhaal. 
 
Na het verhaal is er ruimte voor een filosofisch gesprek en worden er openvragen gesteld: “Ik vraag 
me af…..” (Wat vind jij het mooiste, wat vind jij het belangrijkste, zouden de vogels een naam hebben, 
etc. )  



Er is geen goed of fout maar vrije associatie; dat wat het kind beleeft, denkt en voelt mag verteld 
worden.  
Vervolgens krijgt elke leerling de gelegenheid om dat wat het gehoord heeft creatief te verwerken op 
zijn/haar manier, bijv. d.m.v. tekenen of schilderen. Afsluitend mogen kinderen die dat willen vertellen 
wat ze tijdens de creatieve verwerking hebben gemaakt.  
 
De eerste gastlessen gisteren werden door leerlingen en leerlingen als positief ervaren. We hopen dat 
de bovenbouwgroepen vandaag ook inspiratie opdoen en kunnen luisteren naar mooie verhalen.  
 

Kanjerknuffel 
Sinds dit schooljaar hebben we bij de kleuters de 'Kanjerknuffel'.  
Dit is een grote knuffel, in de vorm van de Kanjertijger. Elke dag  
zit de Kanjerknuffel bij een leerling op de stoel. Deze leerling is die  
dag de 'Kanjer van de dag'. De andere kinderen in de klas mogen  
de Kanjer van de dag complimenten geven en deze worden  
opgeschreven op het Kanjerknuffelblad.  
Op deze manier leren de kinderen van jongs af aan dat het leuk is  
om complimenten te geven en te krijgen. Natuurlijk bevordert het  
ook de sfeer in de klas op een positieve manier, omdat het geven  
van complimentjes normaal wordt om te doen. De Kanjerknuffel  
kan later in het jaar op verschillende manieren worden ingezet.  
Verschillende thema's kunnen ter sprake komen met behulp van de Kanjerknuffel.         
De Kanjer geeft natuurlijk het goede voorbeeld. Als u een kind heeft bij de kleuters, hoort u hier later 
ongetwijfeld meer over. 
 

OUDERS 

 
Stroom / bereikbaarheid 
Gisteren zat de school tijdelijk zonder stroom, er worden in de wijk namelijk werkzaamheden 
uitgevoerd. Ook vrijdagochtend zal dit het geval zijn, dit kan betekenen dat we dan moeilijker 
bereikbaar zijn.  
Donderdagmiddag worden in school de gas- en elektriciteitsmeters vervangen, dit zal na schooltijd 
gebeuren. Ook dan kan het zijn dat we tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar zijn.  
 

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 

 
Goedkeuring gemeenteraad voor vorming samenwerkingsbestuur 
Namens het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep brengen wij onderstaand bericht onder uw 
aandacht:  
 
In het voorjaar informeerden we u dat de Veluwse Onderwijsgroep van plan was een 
samenwerkingsbestuur te vormen. Dat plan heeft de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn op 
12 november goedgekeurd. Dat betekent dat alle vijf stichtingen die nu deel uitmaken van de Veluwse 
Onderwijsgroep, vanaf 1 februari 2021 verder gaan als één stichting. 
Voor onze scholen en leerlingen zijn er geen directe consequenties. Er verandert niets aan het 
karakter of de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen: openbare scholen blijven openbaar, 
katholieke scholen katholiek en christelijke scholen christelijk. Op termijn zien we wel veel voordelen. 
Belangrijk is vooral dat de scholen hierdoor gemakkelijker kunnen samenwerken aan eigentijds en 
vooruitstrevend onderwijs. 

 
 
 
 



KIES (Kinderen In Een Scheiding) 
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een zeer ingrijpende 
gebeurtenis. Een periode met heftige emoties en veel onzekerheid, waarbij het van groot belang is, 
dat juist ook een kind gezien en gehoord wordt. Als ouders scheiden is het voor kinderen vaak moeilijk 
om erover te praten. Maar het is heel belangrijk om er wél over te praten. Het klokhuis heeft hier een 
item aan gewijd: https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4187/Scheiden-Hulp 
 
Op onze school willen we graag professionele begeleiding aanbieden voor kinderen in een scheiding. 
Isabel Suurmeijer start als gecertificeerd coach met KIES; een begeleiding voor kinderen vanaf 7 á 8 
jaar tot en met 12 jaar die een scheiding hebben meegemaakt of meemaken, zodat zij leren omgaan 
met de nieuwe situatie. 
 
We hebben vanuit de overheid middelen gekregen om kinderen extra te ondersteunen in de 
coronatijd. Met deze middelen ondersteunen we leerlingen op cognitief gebied, we vinden het echter 
van belang om ook kinderen extra begeleiding te bieden op sociaal-emotioneel gebied. Dat is de 
reden dat we in de huidige tijd ook kinderen van gescheiden ouders een steuntje in de rug willen 
geven wanneer we, samen met hun ouders, denken dat ze daar baat bij kunnen hebben. Dit moet dus 
niet maar is iets wat we dit schooljaar kosteloos kunnen aanbieden vanuit school.  

Een scheiding gaat gepaard met verdriet en onzekerheid bij alle betrokkenen. Kinderen hebben vaak 
het gevoel tussen mama en papa te moeten kiezen. Ook kunnen kinderen denken dat de scheiding 
hun schuld is. ‘Dit was vast niet gebeurd als ik beter naar papa en mama had geluisterd’. Uiteraard 
praten ouders met hun kinderen over de scheiding. Ze vertellen hun kind dat het niet hun schuld is.  

Het is belangrijk dat kinderen met gescheiden ouders weten en ervaren hoe zij met de scheiding 
kunnen omgaan zodat ze er zo min mogelijk last door ervaren. KIES is speciaal ontwikkeld om 
kinderen te helpen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen. Kinderen leren spelenderwijs om 
te gaan met problemen, hun eigen grenzen aan te geven, gevoelens te uiten en nog veel meer. 

Uit onderzoek blijkt, dat kinderen het fijn vinden om aan KIES mee te doen. Na afloop begrijpen de 
kinderen de scheiding beter en kunnen ze vaak beter omgaan met de veranderde thuissituatie. 
Eigenlijk valt in woorden niet te beschrijven wat er in zo’n groepsproces en KIES bijeenkomst gebeurd 
met kinderen. Soms is het letterlijk zichtbaar aan neerhangende schouders die binnenkomen en 
opgeheven de deur uit gaan. 

Het maakt niet uit of ouders lang of kort geleden gescheiden zijn, ieder kind is welkom. De kinderen 
(maximaal 6 kinderen in een KIES groep) komen zes keer op woensdagmiddag na schooltijd bij elkaar 
op school. 

Thema’s die aan bod komen binnen de groepsbijeenkomsten zijn o.a.: 

 Wie ben ik? Hoe wil ik en kan ik met de scheiding van mijn ouders omgaan? 

 Loyaliteitsgevoelens naar beide ouders. 

 Omgaan met verschillende emoties en gevoelens (boosheid, machteloosheid, angst, agressie, 
frustratie, onzekerheid, enz.) 

 Communicatie met beide ouders. 

 Omgaan met mogelijke schuld- en/of schaamtegevoelens 

 Wie is steunend in mijn omgeving en hoe kan ik hier gebruik van maken? 

Voor ouders zijn er twee contactmomenten; een intakegesprek en een evaluatiebijeenkomst, dit zal 
gebeuren conform de RIVM richtlijnen. 

Meer informatie en/of aanmelden? 

Vragen en informatie over KIES graag per mail aan Isabel Suurmeijer (KIES–coach) via het 
emailadres van haar praktijk De Kinderzee: dekinderzee@hotmail.com  

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4187/Scheiden-Hulp
mailto:dekinderzee@hotmail.com


 

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


