
 

 

AGENDA  
 

Februari - april 

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 mee 

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

ma 29-03 t/m do 01-04  : Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 

do 01-04   : Paasviering 

vr 02-04   : Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij 

ma 05-04   : 2e Paasdag: alle leerlingen vrij 

 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Carnaval  
Lieve jongens en meiden van de Pancratiusschool.  
 
Op vrijdag 19 februari vieren wij op school carnaval. 
We vieren het dit jaar iets anders dan je gewend 
bent. Maar dat betekent niet dat we er geen 
gezellig feest van gaan maken.  
We vieren carnaval dit jaar in onze eigen klas. Je 
mag natuurlijk verkleed komen die dag en wij 
zorgen voor iets lekkers, schoolfruit en wat te 
drinken. Dit hoef je dus niet mee te nemen die dag. 
Daarnaast is er een feestelijk programma gemaakt 
voor alle klassen. Hoe de dag precies verloopt hoor 
je van je juf. Er is in ieder geval ruimte om een 
optreden te doen voor je eigen groep en we gaan 
spelletjes doen. Om 12 uur is de carnavalsviering 
en zo ook de schooldag voorbij en is het 
voorjaarsvakantie. We hopen dat jullie een gezellig feest gaan hebben met je klas. 
 
Groetjes de Carnavalscommissie 
Esther, Susanne, juf Jolanda, juf Ivy, juf Niké en juf Marleen 
 

Rapport groepen 1 t/m 7 en oudergesprekken 
De kinderen van groep 1 t/m 7 ontvangen op vrijdag 26 maart het rapport. In de week van maandag 
29 maart t/m donderdag 1 april a.s. staan de oudergesprekken op de agenda. De kinderen van groep 
7 mogen bij de gesprekken aanwezig zijn.  
 

Wij vragen u allen t.z.t. een gesprek in te plannen. Zodra inschrijving mogelijk is, ontvangt u hierover 
van te voren tijdig een Parro bericht. We gaan er op dit moment nog vanuit dat de oudergesprekken 
online zullen zijn.  
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Groep 5 / juf Marieke 
Afgelopen vrijdag hebben we de ouders van groep 5 een brief gestuurd. In de brief hebben we 
aangegeven dat juf Marieke deze week nog fysiek lesgeeft aan groep 5, daarna zal ze fysiek of online 
groepjes kinderen gaan begeleiden. Juf Marieke is 28 weken in verwachting en we willen zorgvuldig 
en voorzichtig omgaan met haar zwangerschap. Morgen geeft ze voor het laatst les aan de hele 
groep. In verband met het zwangerschapsverlof van juf Marieke is in overleg met de betrokken 
leerkrachten besloten om vanaf de week na de voorjaarsvakantie een personele ruil door te voeren.  
Juf Jolanda van den Brink werkt vanaf die week samen met juf Ivy Besems in groep 5.  

 
Groep 4 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat het ons is gelukt naast juf Lotte Bloemheuvel een vaste 
invalleerkracht te vinden voor groep 4. Juf Natascha Kruitbosch-Kers zal vanaf de week van 8 maart 
tot het einde van het schooljaar bij ons op school werken in groep 4.  
Helaas was juf Natascha niet in de gelegenheid om gelijk al in de eerste week na de 
voorjaarsvakantie te starten omdat zij die week verhuist. In verband hiermee zal er op donderdag 4 
maart en vrijdag 5 maart nog een invalleerkracht zijn.  
 
Vanaf week 10 (de week van 8 maart) zal de invulling van de groepsleerkrachten als volgt eruit zien:  
Juf Lotte Bloemheuvel:  maandag, dinsdag, woensdag  
Juf Natascha Kruitbosch: donderdag en vrijdag 

 

Groep 3 
Juf Marleen is de vaste juf in groep 3 voor 4 dagen in de week. Door het vertrek van juf Sandra die tot 
aan de kerstvakantie de maandagen voor haar rekening nam, zijn we al een tijdje op zoek naar een 
vaste invalleerkracht voor de maandag. Doordat juf Jolanda van den Brink na de voorjaarsvakantie in 
groep 5 gaat werken zijn we voor de maandagen in groep 3 op zoek zijn naar nieuwe vaste 
invalleerkracht. Tot op heden is dat helaas nog niet gelukt.  
 
Juf Marleen heeft aangegeven dat zij bereid is na de voorjaarsvakantie een aantal maandagen extra 
te willen werken. Daar zijn wij, en de kinderen, natuurlijk heel blij mee. In die tussentijd wordt de 
zoektocht naar een nieuwe invalleerkracht voortgezet. 

 
Kanjer 
Afgelopen week en deze week zijn  
we met de Kanjertraining bezig met  
de 'opstartweek'. Na een periode van  
thuiswerken zijn we weer op school  
en moeten de kinderen weer aan de  
situatie en elkaar wennen. Bij de een  
gaat dit als vanzelf en is het alsof we  
niet weg zijn geweest. Voor de ander 
is het lastiger om weer om te gaan  
met alle prikkels en indrukken op  
school en om weer op een prettige  
manier met klasgenoten om te gaan.  
Daarom besteden we hier extra  
aandacht aan in alle groepen, in de  
vorm van allerlei werkvormen en  
spelletjes, zodat dit op een goede  
manier verloopt en de kinderen leren  
omgaan met de situatie waar we op  
dit moment in zitten. 
 
In een aantal groepen is er aandacht  
besteed aan 'goede voornemens' voor  
het nieuwe jaar. Ook in 2021 gaan we  
er met z'n allen weer een positief jaar  
van maken! 



OUDERS 

 

Bericht van de MR 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten. Zij vergaderen op 
regelmatige basis met elkaar. Ook Per Theeuwes  is bij deze vergaderingen aanwezig. De MR denkt 
op een positieve manier mee over verschillende onderwerpen die op school spelen. Omdat de MR het 
belangrijk vindt om de ouders hierin meer te betrekken, zal de MR vanaf heden na iedere vergadering 
een korte samenvatting in de Pancopost geven over wat er is besproken. 
 
Op 26 januari 2021 heeft de MR weer met elkaar via Teams vergaderd. Tijdens deze vergadering is 
vooral gesproken over de gevolgen van de lockdown voor zowel de leerlingen, hun ouders en de 
leerkrachten. Duidelijk is dat iedereen zijn best heeft gedaan om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Ook is duidelijk dat de lockdown veel van iedereen heeft gevraagd. Niet alleen ouders 
moeten het thuisonderwijs en gezinsleven met werk combineren; dit geldt ook voor de leerkrachten.  
 
Op het moment van de vergadering was nog niet duidelijk op welke termijn de scholen weer open 
zouden gaan. Daarom hebben erover we gesproken dat het belangrijk is dat leerkrachten hun grenzen 
blijven bewaken. Hoe fijn het ook is dat zij ouders en kinderen zo goed als mogelijk willen helpen, 
heeft niemand er iets aan als leerkrachten het niet meer aan kunnen.   
 
Gelukkig is de situatie inmiddels veranderd en mogen de leerlingen weer naar school. Met veel dank 
aan de inzet van alle ouders en leerkrachten hebben we deze periode goed weten te doorstaan. De 
volgende vergadering zal hopelijk weer een vergadering zijn over andere onderwerpen dan corona. 
Mocht je als ouder ergens mee zitten, spreek gerust een van de ouders uit de MR aan. 
  
De MR bestaat uit: Everieke (ouder van Maud groep 7), Edwin (ouder van Mees groep 4 en Tijn groep 
1a), Mariska (ouder van Stan groep 5 en Casper groep 2a), Niké (leerkracht groep 7), Marieke 
(leerkracht groep 5) en Marleen (leerkracht groep 3).  

 

Bericht Veluwse Onderwijsgroep: PO scholen dicht na code rood KNMI 
Namens het bestuur en de directie van de Veluwse Onderwijsgroep sturen wij u onderstaand bericht  
over het genomen besluit om gisteren de scholen dicht te houden in verband met de door het KNMI 
afgegeven code rood.    

 
Geachte ouders,   
  
We hebben zondagavond besloten als Veluwse Onderwijsgroep dat gisteren al onze basisscholen en 
alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn niet open zouden gaan. Reden was dat het KNMI 
code rood heeft afgegeven voor ook onze regio omdat er een erg gevaarlijke weerssituatie zou 
ontstaan. Vele andere onderwijsbesturen hebben hetzelfde besluit genomen; sommigen hebben 
besloten om maandagochtend bijvoorbeeld rond 10 uur pas bekend te maken of men alsnog later 
openging, een enkeling heeft de school gewoon geopend.   
 
In deze setting is elke afweging niet de beste; dat realiseren we ons. Maar veiligheid voor onze collega’s 
én ouders en leerlingen om op school te komen is iets wat we belangrijk vinden. We realiseren ons dat 
dit schooljaar net als het vorige al heel erg veel onderwijs níet heeft plaats gevonden zoals het moet. 
Dat maakt een sneeuw- en ijzel-waarschuwing extra vervelend en ingewikkeld; er is al zo veel gemist. 
Desalniettemin willen we net als in een “normaal” jaar toch veiligheid voorop laten staan. Er was wel 
online onderwijs gisteren waarbij we ons realiseren dat veel ouders en kinderen daar iets mee kunnen 
maar niet iedereen, om allerlei verschillende redenen.   
 
Dit jaar heeft voor alle kinderen impact als het gaat om deel uitmaken van een groep leeftijdsgenoten 
én als het gaat om het leren op school qua leerdoelen. We hebben niet de illusie dat we de komende 
weken die impact wel even wegwerken. Inmiddels is ook landelijk het beeld duidelijk dat er waarschijnlijk 
1 á 1,5 jaar tijd nodig zal zijn om stukje bij beetje te gaan werken aan het weer rechttrekken naar waar 
we “normaal” gesproken nu zouden staan qua leerdoelen. Dat betekent dat ook landelijk gekeken wordt 
naar hóe we dat op een realistische, voor de kinderen verantwoorde  
 



manier gaan doen. (Waarbij we overigens ook nog moeten afwachten of we de komende maanden 
wel gewoon onze kinderen elke dag naar school mogen blijven halen, want ook de covid-19 
ontwikkelingen zijn nog steeds serieus spannend). Daarvoor zijn inmiddels allerlei subsidies 
beschikbaar gesteld áls de kinderen weer naar school gaan. We hebben als bestuur plannen 
ontwikkeld hoe we die subsidies zouden willen gaan inzetten en weten dat we op een deel ervan 
inmiddels ook al geld toegewezen hebben gekregen zodat we straks ook in kleinere groepen gericht 
kunnen gaan werken aan opgelopen achterstanden. Kinderen die na dit jaar overstappen richting het 
voortgezet onderwijs zullen merken dat men ook daar weet dat er sprake is van leerdoelen waar nog 
aan gewerkt moet worden en ook daar wordt nagedacht over hoe dat vorm gaat krijgen.   
 
Voorlopig is voor ons het belangrijkst dat we de kinderen weer op school zien en horen. De 
mengelmoes van leuke en feestelijke activiteiten én leren is belangrijk voor hoe de kinderen in hun vel 
zitten; en juist daarom laten we die ook vooral doorgaan, ook nu. U kunt erop vertrouwen dat wij dit en 
volgend schooljaar zullen zorgen dat uw kind uiteindelijk op het niveau komt waar het hoort. Dat 
betekent dus dat we gestaag gaan werken aan het scherp zicht krijgen op wat uw kind al kan maar 
ook wat het nog lastig vindt. Om van daaruit ze, liefst in de normale schooluren om de kinderen  
niet te veel te belasten, door het werken in kleine groepen gericht op bepaalde leerdoelen weer te 
krijgen waar ze anders ook zouden zitten. Een andere afspraak is bijvoorbeeld dat de toetsen die we 
nu afnemen gezien worden als werkdiagnose (dus; wat is al oké en waar is meer aandacht nodig) en 
níet als bruikbaar om te komen tot een schooladvies.   
 
We begrijpen ook dat we als school naast een plek van leren en samenzijn voor u als ouders een 
opvangfunctie hebben zodat u uw handen vrij heeft voor andere verplichtingen. We realiseren ons 
terdege dat we het u lastig maken als we op zo’n late termijn de school sluiten en begrijpen ook dat 
dat dit jaar meerdere keren is gebeurd en dat dit dus leidt tot de nodige emoties. We hopen dat u 
begrijpt dat we het als onderwijsbestuur enorm belangrijk vinden dát kinderen elke dag naar school 
kunnen; dat is nu juist onze betekenis. Dat neemt helaas niet weg dat we soms toch een andere 
afweging maken dan u mogelijk graag wilt.   
 
We hopen op uw begrip en hopen vooral dat na gisteren de weergoden én landelijke besluiten ons 
gunstiger gezind zijn,   
  
 
Met vriendelijke groet,  
  
Jacqueline Versluijs en Gert Visser  
sectordirectie primair onderwijs Veluwse Onderwijsgroep  

 

ICT migratie 
Over twee weken zullen we als St. Pancratiusschool digitaal migreren en gaan we 'serverloos' werken 
“in de cloud”. Deze actie wordt vanuit ons Servicebureau gecoördineerd en juf Lotte is er als ICT’er 
van onze school ook druk mee. We zijn in deze periode druk bezig met het opschonen van onze vaste 
schijven en bestanden zodat de migratie straks soepel kan verlopen.  
 
Telefonie 
Sinds de stroomstoring van enkele weken geleden zijn we telefonisch moeilijker bereikbaar. We gaan 
de telefoons vervangen zodat we beter bereikbaar zijn.  

 
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, 

 

Per Theeuwes, directeur 

Annemiek Draaijer, intern begeleider 


