
 

 

 

                    9 december 2020 

AGENDA  

December/januari 
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 pyjamadag; leerlingen om 12.00 uur vrij 
ma 21-12 t/m vr 01-01 : Kerstvakantie 
ma 04-01  : Weer naar school 
di 05-01  : Pancopost 
di 12-01  : Terugkommoment en eten schoolverlaters 2020 
ma 18-01  : Leerlingenraad 
wo 20-01  : Start Nationale Voorleesdagen 
ma 25-01  : OR-vergadering 
di 26-01  : Pancopost  
di 26-01  : MR-vergadering 
 

U ontvangt deze Pancopost een dag later dan gepland. Een grote stroomstoring heeft 
gisteren veel aandacht opgeëist. We hebben ook gemerkt dat we een deel van de dag 
telefonisch slecht of niet bereikbaar waren. Onze welgemeende excuses hiervoor.  

 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Kerst op de Pancratiusschool  
Sinterklaas is weer naar Spanje vertrokken en dat betekent dat we gaan toewerken naar kerst 

Vanwege de corona-maatregelen zullen we de viering dit jaar wel wat anders moeten organiseren dan 

in voorgaande jaren.  

 

Vanaf  deze week maken we de klassen gezellig, 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 naar 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. 
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Dan nog even een aantal data:  

 

Wilt u uw kind een glazen potje en een lampje (waxinelichtje op batterij) meegeven? In alle klassen 

worden de glazen potjes versierd. 

 

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

een ‘gekke haren dag’ van. Het is dus niet noodzakelijk om met een foute kersttrui op school te 

komen.  

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 kerstkaartje 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. De ouderraad zorgt 

voor elke leerling voor een krentenbol, een gekookt eitje en drinken. Wilt u uw kind(eren) een bord, 

beker en bestek meegeven. Graag in een (plastic) tas en voorzien van naam zodat het na het ontbijt 

weer makkelijk opgeruimd kan worden. Alvast bedankt.  

We verwachten alle kinderen tussen 08.00 en 08.15 uur op school, zodat we om 08.15 uur kunnen 

starten met ontbijten. Later deze dag zullen we de lipdub opnemen. Dit wordt een muzikaal 

kerstfilmpje waaraan alle groepen deelnemen. De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.00 uur vrij.  

 

Vrijdag 18 december is de laatste schooldag van 2020. Het was een jaar waar veel mensen met 
gemengde gevoelens aan zullen terugdenken. Op school maken we er een pyjamadag van! Alle 

kinderen (en leerkrachten) mogen lekker in pyjama naar school komen om zo de laatste dag voor de 

kerstvakantie gezellig en gezamenlijk 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! 
 

Sinterklaasfeest 

Vorige week hebben de Sint en zijn Pieten een bezoek aan onze school gebracht. De Sint en zijn 
pieten hadden zelfs een nachtje op school geslapen en werden ’s ochtends wakker gemaakt door de 
kinderen. De groepen 1 t/m 4 mochten een cadeau uitzoeken in de schatkamer en de groepen 5 t/m 8 
zijn verrast met prachtige surprises. Iedereen heeft genoten van een hele gezellige dag.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

OUDERS 

Corona 
Helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus. Wij hebben, na de persconferentie van 
gisteravond, besloten om de geldende afspraken nog een keer onder uw aandacht brengen. 
 
Wij hebben als school frequent contact met de GGD. Uiteraard hanteren wij standaard op school de 
extra hygiënemaatregelen zoals o.a. frequenter schoonmaken, extra ventileren en zeer regelmatig 
handen wassen met alle kinderen. Voor iedereen geldt natuurlijk dat het van belang is om de 
gezondheid van alle gezinsleden goed in de gaten te houden. Ook dient iedereen zich te houden aan 
de geldende RIVM-maatregelen. Bij twijfels en/of vragen hierover kunt u contact opnemen met uw 
huisarts of de GGD.  
 
Wanneer houdt u uw kind(eren) thuis en hoe lang geldt de quarantaine?  
 

• Als het kind zelf koorts (38.0 graden Celsius of hoger) of benauwdheidsklachten heeft. Het 
kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur weg zijn.  

• Als iemand in het gezin/huishouden koorts (38.0 graden Celsius of hoger) of 
benauwdheidsklachten heeft. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur weg 
zijn. 

• Als het kind contact gehad heeft met een patiënt met bevestigde COVID-19 waarmee het kind 
geen huishouden vormt, bijvoorbeeld een familielid of kennissen. Het kind blijft thuis tot 10 
dagen ná het laatste contact met die persoon.  

• Als iemand in het gezin/huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve 
uitslag heeft. Het kind moet dan thuisblijven tot 10 dagen ná het laatste contact met die 
persoon. Dat laatste betekent in de praktijk dat dit veelal meerdere weken betreft. De patiënt 
zelf mag weer uit isolatie als de klachten die passen bij COVID-19 tenminste 24 uur weg zijn 
en het minimaal 7 dagen geleden is dat de patiënt ziek werd/klachten kreeg. Op het moment 
dat de patiënt uit isolatie gaat, gaat de 10 dagen quarantaine voor het kind in. Dit heeft te 
maken met het feit dat kinderen het virus dan nog bij zich kunnen dragen, nog ziek kunnen 
worden en het virus verder kunnen verspreiden. 

 
Zoals u kunt lezen, moeten kinderen in bepaalde gevallen lang thuis blijven. Dit zijn de regels waaraan 
wij ons moeten houden in het belang van ieders gezondheid. Wanneer uw kind(eren) door 
bovenstaande regels 10 dagen of langer thuiszitten, dan zal/zullen de leerkracht(en) van uw 
kind(eren) regelmatig contact hebben met u en/of uw kind(eren) over de lesstof. Wij begrijpen dat dit 
van zowel de leerkracht(en) als van u extra inzet vraagt, samen gaan we ons uiterste best doen!  
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben over de geldende Coronamaatregelen dan 
kunt u kijken op: www.rivm.nl/coronaviruscovid-19 en op https://www.ggdnog.nl/corona/alles-
overcorona  Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.  
 

De nieuwste versie van de beslisboom (2 december 2020) is door het RIVM opgesteld als vertaling 
van de huidige regels rondom het Corona virus. In deze versie worden nieuwe adviezen gegeven voor 
het testen van kinderen en de soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts zijn 
erin verwerkt.  
 

Villa de Maakplaats. 
Onlangs zijn wij als school, samen met de andere Brummense scholen, een samenwerking 
aangegaan met Villa de Maakplaats in Brummen. De Maakplaats is gestart met een programma voor 
kinderen die naast hun reguliere school even op een andere manier aan de slag moeten gaan. Het is 
ruimte voor kinderen die om wat voor reden dan ook even ‘uit balans’ zijn. Wanneer we denken dat 
een kind hiervoor in aanmerking komt, dan zal hierover vanuit school contact met u als ouder(s) 
worden opgenomen. Mocht u hierover vragen hebben dan mag u altijd contact opnemen met 
Annemiek Draaijer (IB-er) en/of Per Theeuwes (directeur).  

 

http://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19
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Aanmelden van nieuwe leerlingen 
De afgelopen jaren heeft de St. Pancratius een groei doorgemaakt. Ouders in Brummen en omgeving 

weten de weg naar onze school te vinden. Om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven garanderen 

willen en kunnen wij de groepen 1 en 2 niet verder laten groeien.  

 

Dit betekent voor het huidige schooljaar 2020-2021 dat in de groepen 1-2, uitgezonderd de reeds 

ingeschreven en aangemelde kinderen, geen kinderen meer kunnen instromen.  

 

De instroom van het aantal nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar (2021-2022) is ook 

zorgvuldig bijgehouden en ook de groepen 1-2 voor volgend schooljaar zitten nagenoeg vol.               

In verband met het bereiken van maximale groepsgroottes zullen wij vanaf heden gaan werken met 

een wachtlijst voor instroom in de kleutergroepen. Alle plekken die vrijkomen –bijvoorbeeld als 

gevolg van een verhuizing- zullen vanuit de wachtlijst worden gevuld.  

 

Vanaf augustus 2022 kunnen er weer nieuwe kinderen geplaatst worden in de groepen 1-2. 

Bovenstaand bericht geldt dus niet voor broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten. 

In de groepen 3 t/m 8 is, in principe, ruimte voor zij-instroom. Dit wordt dan specifiek bekeken per 

leerling en per groep omdat we in principe een maximum van 27 leerlingen hanteren per groep. Dit 

heeft te maken met de ruimte in ons gebouw, we kunnen te grote groepen niet huisvesten en we 

vinden dit ook i.v.m. veiligheid onverantwoord.  
 

Het is voor ons belangrijk tijdig te weten met welke leerling-

aantallen 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 4 jaar wordt, dan verzoeken wij u vriendelijk om 

uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldingsformulieren 

zijn op school verkrijgbaar.  

 

Bedankt voor uw vertrouwen en steun! 
We willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in onze school in het algemeen en specifiek voor 
uw steun in 2020.  
We vinden het fijn om te zien dat u de anderhalve meter afstand in acht neemt bij het wegbrengen 
en/of ophalen van uw kind(eren). U neemt contact op om advies te vragen over Corona gerelateerde 
vraagstukken, u bent positief en u toont begrip voor de reeds aangescherpte maatregelen. Bedankt 
hiervoor!  
Volgende week start de kerstvakantie. Het team, ouderraad en medezeggenschapsraad wensen u 
alvast fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.  

 

OR bedankt! 
Tijdens het bezoek van Sinterklaas aan onze school, de voorbereidingen van het kerstfeest, de 

schoolfotograaf en vele andere evenementen moet er steeds veel geregeld worden. Dit is lang niet 

altijd zichtbaar voor u. Toch nemen de ouders van de Ouderraad ons veel werk uit handen. Zij hebben 

het afgelopen jaar weer fantastisch geholpen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor uw 

kind(eren). Hierbij hebben zij steeds rekening gehouden met de geldende RIVM-richtlijnen. Wij willen 

de ouderraad hiervoor ontzettend bedanken! Het is niet vanzelfsprekend om ouderhulp te krijgen.  

MR bedankt! 
De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met de schoolleiding t.a.v. het beleid en de 

besluitvorming binnen de school. De MR neemt een standpunt in, geeft advies en heeft ten aanzien 

van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. We willen de ouders van de 

MR bedanken voor het meedenken en sparren. Frederike Joánesarson-Hammerstein heeft gisteren 

tijdens de laatste MR-vergadering van 2020 afscheid genomen van de MR. Wij hebben haar bedankt 

voor haar inzet en voor de positief-kritische inbreng die ons als school heeft geholpen bij het werken 

aan goed onderwijs en een beredeneerd uitdagend aanbod op onze school.  



 

 

 
 

Fijne kerstvakantie  
 
Team, ouderraad en medezeggenschapsraad wensen u allen alvast fijne kerstdagen en een hele 
goede jaarwisseling. Op maandag 4 januari 2021 begroeten wij u graag weer op de Pancratiusschool. 

 
Mede namens het team,  

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

   


