
 

 

 
De basisscholen en de kinderopvang blijven in ieder geval tot 8 februari 2021 

gesloten. Ondanks een dalend aantal besmettingen blijft de situatie volgens de 

overheid zorgelijk. Bovendien zijn er teveel vragen en onzekerheden rondom nieuwe 

varianten van het virus om een veilige heropening nu al te kunnen garanderen. Een 

teleurstelling voor ons allemaal, voor alle kinderen, ouders en het schoolteam.  

 

De veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers staat voor ons met prioriteit op 

één. Wij hebben dan ook begrip voor de besluiten die tot op heden noodgedwongen 

genomen zijn. Tot 8 februari blijven we de online lessen verzorgen zoals we dat ook de 

afgelopen periode hebben gedaan maar we hopen van harte dat we vanaf maandag 8 

februari weer fysiek onderwijs mogen gaan geven. 

 

Zodra er meer bekend is over de lockdown en de maatregelen vanaf 8 februari, zullen 

wij u hiervan op de hoogte stellen! We merken dat we het samen doen en dat is fijn.  

 

AGENDA 
di 26-01   : MR vergadering  

ma 08-02   : Alle leerlingen weer fysiek naar school?? (onder voorbehoud) 

di 16-02   : Pancopost 9 

vr 19-02   : Carnaval; leerlingen om 12.00 uur vrij (i.p.v. 12-02) 

ma 22-02 t/m vr 26-02 : Voorjaarsvakantie   

 

 

 

 

 

 

 

ma 01-03   : Leerlingenraad  

wo 03-03   : Luizencontrole (alleen als dat kan volgens RIVM richtlijnen)  

ma 08-03   : OR-vergadering 

di 09-03   : Pancopost 10 

wo 24-03   : Grote Rekendag 

do 25-03   : MR vergadering 

vr 26-03   : Rapport groepen 1 t/m 7  

vr 26-03   : Palmpasenoptocht groepen 1-2-3 

do 01-04   : Paasviering 

vr 02-04   : Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij 

ma 05-04   : 2e Paasdag: alle leerlingen vrij 
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GROEPSACTIVITEITEN 
 
Carnaval op de Panco 2021 
Door Corona is alles anders, zo ook de carnavalsviering op de Pancratius dit jaar. De viering 

stond gepland op vrijdag 12 februari, wegens praktische redenen verplaatsen wij de viering 

naar vrijdag 19 februari. Dit is de vrijdag voor de 

voorjaarsvakantie, wij gaan die dag tot 12.00 uur 

naar school.  

 

Omdat wij nog niet weten of we weer naar school 

mogen na 9 februari, houden wij de invulling van 

deze ochtend nog even geheim. Of we dan weer 

naar school mogen, of niet, er wordt zeker iets 

leuks voor jullie allemaal geregeld en we maken 

er een feestdag van.  

 

In de volgende Pancopost vertellen we jullie 

meer. Zorg in ieder geval dat er een feestelijke /  

gekke / gave / coole / carnavaleske outfit klaar 

hangt voor 19 februari.  

 

Groetjes, de Carnavalscommissie, 

 

Leerlingenraad 
Op 18 januari heeft de leerlingenraad een online vergadering gehouden met Per Theeuwes. 

De leerlingenraad bestaat uit Lisa en Julius (groep 5), Mina en Finn (groep 6), Maud en 

Nikos (groep 7) en Jip en Jurre (groep 8). De leerlingen hebben een stem namens alle 

leerlingen en zij overleggen ook met de onderbouwgroepen zodat alle leerlingen op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen op school. In de vergadering is o.a. besproken hoe de 

leerlingen een bedrag van € 250,- zouden willen besteden dat zij mogen inzetten van de OR. 

Er zijn inmiddels afspraken over gemaakt een eerste kleine aanschaf, de kinderen houden 

dit nog even een verrassing totdat alle leerlingen weer op school komen. Leerlingenraad 

bedankt voor de manier waarop jullie meedenken en meepraten. Dat is echt knap! 

 

OUDERS 
 

Contact 

We hebben veel contact met de kinderen en met u als ouder(s). Dat vinden we erg prettig. 

Als er vragen zijn dan weet u de leerkracht(en) te vinden waardoor zij de kinderen nog beter 

kunnen helpen. Dank daarvoor! We merken wel dat veel kinderen sociaal-emotioneel hun 

klasgenoten en de school missen. Het is fijn dat leerkrachten met groepen kinderen en soms 

ook individueel contact hebben. Een oprecht compliment aan alle ouders, we hebben veel 

waardering voor de manier waarop jullie thuis kinderen begeleiden, vaak naast een baan. 

Dank voor de vele reacties met blijken van waardering van veel ouders aan leerkrachten dat 

ook hun inzet en zorg voor de leerlingen gewaardeerd wordt.  



 

Rapport en oudergesprekken 
Door de verlenging van de lockdown, zullen de kinderen hun rapport niet meekrijgen op 

vrijdag 5 maart zoals op de jaarkalender staat vermeld. Vooralsnog is besloten de rapporten 

drie weken later mee te geven op vrijdag 29 maart. Zodra er meer duidelijkheid is over het 

openstellen van scholen, kunnen we enkele toetsen inplannen en afnemen en rapporten 

schrijven. De oudergesprekken zullen vanzelfsprekend gekoppeld worden aan de uitgave 

van de rapporten. Zodra de scholen open mogen kunnen we dit concreet inplannen en 

stellen wij u daarvan op de hoogte.  

 
Advisering groep 8 
De ouders van groep 8 hebben vanmiddag via Parro een brief ontvangen waarin de 
procedure m.b.t. de advisering van groep 8 leerlingen wordt beschreven. In week 7 
(maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari) voert juf Jantine definitief adviesgesprekken 
VO  met ouders en leerlingen uit groep 8.  
Het voorlopig advies voor groep 7 vindt later dit schooljaar plaats, hierover volgt t.z.t. nog 
verdere informatie voor leerlingen en ouders in deze groep. 

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 19 februari om 12.00 uur. De 
vakantie duurt tot en met 28 februari. Op maandag 1 maart beginnen we weer.   

 

 

Mede namens het team,  
Met vriendelijke groet, 

 

Annemiek Draaijer, intern begeleider 

Per Theeuwes, directeur 


