
 

AGENDA  

maart / april 
wo 10-03 : T/m vandaag kunt u uw kind(eren) opgeven voor een ‘vogeltas’ van Bruisend   

  Brummen Oikomene 
do 11-03  : Hervatting gymlessen (gr. 3 t/m 6) 
ma 15-03 en di 16-03 : Migratie netwerk en WiFi 
ma 15-3 : Gespreksplanner in Parro gaat om 19.00 uur open voor ouders van kinderen    

  met broers/zussen  

di 16-03  : Gespreksplanner in Parro gaat om 19.00 uur open voor alle ouders 

za 20-03 : Lentemarkt Pancratiuskerk en Snuffelschuurtje 2.0 van 10.00-15.00 uur met     
: actiedoel voor organisatie Cordaid 

wo 24-03  : Gespreksplanner in Parro wordt om 09.00 uur gesloten 

wo 24-03  : Grote Rekendag 

do 25-03  : Palmpasenoptocht groep 1 t/m 3 

do 25-03  : MR-vergadering  

vr 26-03  : Rapport mee voor groep 1 t/m 7 

ma 29-03   : Rapportgesprekken (online)  

di 30-03  : Rapportgesprekken (online) en Pancopost 11 

wo 31-03  : Rapportgesprekken (online)  

do 01-04  : Rapportgesprekken (online), Pasen vieren op school  

vr 02-04 en ma 05-04 : Goede Vrijdag en Tweede Paasdag; leerlingen vrij.  

 

 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Gymlessen deze week hervat 
De groepen 7 en 8 zijn weer naar de gymles in Rhienderoord geweest. A.s. donderdag gaan ook de 
groepen 3 t/m 6 weer daar gymmen. Denkt u even aan gymkleren en gymschoenen?  
 

Buiten sport- en spelactiviteiten op vrijdag; Hybride leren 
De Panco in beweging! 
De Pancratiusschool heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan, zo besteden wij tijdens onze 
lessen aandacht aan bewegen (bewegend leren), organiseren we maandelijks buitenschoolse 
beweegactiviteiten (normaliter, zonder corona), organiseren wij jaarlijks een grote sportdag, doen wij 
mee aan (bijna) alle sporttoernooien en zijn we bezig met een nieuw en interactief schoolplein om 
lekker op te kunnen bewegen en spelen. Sinds 2 jaar dragen wij als school dan ook het certificaat 
"Gezonde school: sport en bewegen".  
Om tijdens het buitenspelen nog gerichter bezig te zijn met sport en bewegen hebben we contact 
gezocht met Sportkompas. In samenwerking met hen en ROC Aventus gaan wij vanaf volgende week 
op de vrijdagochtenden tijdens het buitenspelen sport- en spelactiviteiten doen. Op deze manier leren 
de kinderen nieuwe spellen, zijn we lekker in beweging en leren de studenten van het Aventus 
lesgeven. Zo werken wij als school tevens mee aan het programma: hybride leren waarin 
Sportkompas initiatiefnemer is.  
 
De kinderen hoeven voor de activiteiten niets mee te nemen, we spelen de spellen op het schoolplein 
of op de velden en de studenten zorgen voor de begeleiding. Mocht het slecht weer zijn dan gaan de 
activiteiten niet door. De studenten kunnen namelijk alleen buiten de activiteiten doen vanwege de 
corona maatregelen. De groepsleerkrachten zijn op het moment van de activiteiten ook buiten voor de 
veiligheid en als extra begeleiding.  
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd 
De Sportcommissie 
 

  Pancopost 10         9 maart 2021 



 
Grote Rekendag op woensdag 24 maart  
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in 
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet 
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je 
werkboek!  

Net als vorig jaar doen wij ook dit jaar weer mee aan de Grote Rekendag die plaatsvindt op woensdag 
24 maart a.s. Het thema van dit jaar is ‘Op Rekenreis’.  

De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau  wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. Het 
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. 
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Pasen 2021 
 
Op donderdag 1 april vieren we Pasen. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben een programma in de 
eigen klas, dat in het teken zal staan van Pasen en het paasverhaal. Om er samen een feestelijke dag 
van te maken, regelt de ouderraad een heerlijke lunch voor alle leerlingen. Deze dag hebben we 
schoolfruit, maar wilt u uw kind deze dag wel drinken meegeven voor de eerste pauze, en een bord 
en bestek voor bij de lunch? Graag voorzien van naam, zodat iedereen zijn eigen bord en bestek mee 
terug kan nemen.  
 
Palmpasen (25 maart) voor groep 1,2 en 3.   
Op donderdag 25 maart gaan we met groep 1 t/m 3 om 12.30 uur de Palmpasentocht 
lopen. We vinden het belangrijk dat de kinderen weten waar Pasen om gaat 
en willen hen de optocht niet ontnemen. We begrijpen dat u het leuk vindt om te kijken naar de 
optocht. U bent van harte welkom om langs de straten rondom school te staan die zijn aangeven in 
onderstaande route. We vragen u dringend om zich te houden aan de geldende corona-maatregelen 
en u goed te verspreiden over de route.  
 
We vertrekken aan de achterkant van de school. Bij de Kruisenkstraat slaan we rechtsaf, dan rechts 
de Pothof op en dan weer rechts op de Oude Eerbeekseweg.  
 
Normaliter versieren we de paasstokken op school. Helaas is dit niet mogelijk dit jaar, omdat er geen 
hulpouders in school mogen komen. Daarom de vraag of u thuis een paasstok zou willen versieren. 
Op vrijdag 19 maart krijgt uw kind crêpepapier en andere materialen mee om de stok te versieren. 
Om scheve gezichten te voorkomen, willen we aan u vragen om alleen de materialen van school te 
gebruiken voor het versieren van de paasstok.   
 

 
 
Wat vieren wij eigenlijk tijdens Pasen?  
In de week van Pasen vieren wij een aantal bijzondere dagen. Dit start met Palmpasen, wat dit jaar op 
zondag 28 maart valt. Hierbij herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit heeft 
plaatsgevonden op de laatste zondag van de vastenperiode. De vastenperiode is gestart na de drie 
dagen van Carnaval op Aswoensdag.  
 
De volgende dag waar wij stil bij staan, is Witte Donderdag. Dit is de dag van het Laatste Avondmaal 
van Jezus en zijn apostelen.   
 



Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, is de sterfdag van Jezus. Op Stille Zaterdag wordt Jezus 
herdacht. Op deze dag zullen de kerken hun klokken niet luiden. Het is dus letterlijk stil.  
 
We herdenken op Paaszondag de dag dat Jezus opstaat uit zijn graf. Op deze dag eindigt de 
vastenperiode. Christenen vieren dit op hun rustdag, de zondag, niet buiten de deur. Daarom is er een 
tweede paasdag, Paasmaandag, waarop dit uitgebreider gevierd kan worden.   
 
En de paashaas dan?  
Tijdens Pasen eten we vaak eieren. Ze worden beschilderd en verstopt door de Paashaas. Eigenlijk 
heeft dit dus niet zo veel met het paasverhaal te maken, maar het is mooie manier om een nieuw 
leven te vieren. Een ei is immers een begin van een nieuw leven!  
 

OUDERS 

 
Rapportgesprekken (gr. 1-7) 

Aan het einde van de maand voeren wij rapportgesprekken met u over uw kind(eren). Er worden door 
de leerkrachten ruim voldoende tijden/momenten opengezet, u hoeft dus niet ongerust te zijn dat u te 
laat bent of niet kunt inplannen.  De volgende data/tijden zijn gepland: 
 

maandag 15 maart Gespreksplanner in Parro gaat om 19.00 uur open voor ouders van kinderen 

met broers/zussen  

dinsdag 16 maart Gespreksplanner in Parro gaat om 19.00 uur open voor alle ouders 

woensdag 24 maart Gespreksplanner in Parro wordt om 09.00 uur gesloten 

vrijdag 26 maart Rapport mee voor groep 1 t/m 7 

Maandag 29 maart Rapportgesprekken (online) 

Dinsdag 30 maart Rapportgesprekken (online) 

Woensdag 31 maart Rapportgesprekken (online) 

Donderdag 1 april  Rapportgesprekken (online) (tot ’s avonds) 

 

Vakantierooster 2021-2022 

 

Onlangs is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 vastgesteld.  

 

Start schooljaar 30 augustus 2021  

 

 Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021  

 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

 Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022  

 Goede Vrijdag en Paasmaandag 15 april t/m 18 april 2022  

 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

  Hemelvaart (+ extra vrije dag) 26 en 27 mei 2022  

 Pinkstermaandag 6 juni 2022 

 Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022  

 

De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zullen op een later moment worden gecommuniceerd. 

 

 

 

 



Inspectieonderzoek 

 

Trots delen wij met u het resultaat van een onderzoek over de kwaliteit van het onderwijs binnen de 

Veluwse Onderwijsgroep. De Inspectie van Onderwijs heeft geconstateerd dat het bestuur van de 

Veluwse Onderwijsgroep een goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs in de scholen en 

daarin ook stimuleert om van elkaar te leren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een 

werkgroep kansengelijkheid of een werkgroep die gaat over taal en rekenonderwijs, waarin leraren 

van verschillende scholen meedoen.  

In december 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij o.a. onze school een onderzoek 

uitgevoerd. Dit gebeurt elke vier jaar en wordt bij alle besturen van scholen in Nederland uitgevoerd.  

Het onderzoek ging over hoe wij bij de Veluwse Onderwijsgroep ons onderwijs iedere dag zo goed 

mogelijk geven, maar ook over hoe we kijken naar wat er beter kan. Dat wordt kwaliteitszorg en 

kwaliteitscultuur genoemd.  

Ook beoordeelde de inspectie hoe wij de resultaten van het onderwijs met bijvoorbeeld ouders en 

andere belangstellenden delen en is het zicht op de financiële situatie en de controle daarop 

beoordeeld.  

In het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, een aantal directeuren en intern 

begeleiders van onze scholen.  

Er zijn geen tekortkomingen gevonden in de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer en er 

is geen aanleiding voor vervolgonderzoek. 

We zijn trots op het resultaat en blijven ons inzetten voor het beste onderwijs voor uw kind(eren)! 

 

 

Bruisend Brummen Oikomene 

Dit is onze droom. Wat begon als een klein idee groeit nu al uit tot een droom die werkelijkheid wordt. 
Een bonte pluimage van mensen die op zoek zijn naar verbinding en die geven om elkaar. Met een 
glimlach op hun gezicht. Wat is er nu mooier om samen op weg te gaan met de drie kerken van 
Brummen naar Pasen! Activiteiten organiseren juist ook in deze moeilijke tijd. 

We noemen het: BBO Bruisend Brummen Oikomene. Oikos betekent: het bewonen van een huis. 

Activiteiten die samen een huis voor ons vormen. We hebben u en jou daarvoor nodig! We vragen je 
om alvast het lenteweekend van 20 en 21 maart 2021 vrij te houden en nodigen u en jou van harte uit 
om met onderstaande activiteiten mee te doen; 

Zaterdag 20 maart Een lentemarkt met actiedoel voor organisatie Cordaid 

“Goed onderwijs in Congo” met de tentoonstelling: “Een vogel zingt”. Tijd: van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
Plaats: Pancratiuskerk en Snuffelschuurtje 2.0 

Ieder mag iets inleveren wat met het thema “een vogel zingt” te maken heeft. Een tekening, 
knutselwerk, een lied, foto, gedicht, verhaal, een schilderij, handwerken, houtsnijwerk, enz. Je kunt 
ook van een vrije interpretatie van het thema een foto maken. Precies een maand heb je de tijd om 
een eigen kunstwerk te creëren. Veel succes. 

Zondag 21 maart: Fietstocht op “vogeljacht” voor jong en oud. Tijd: van 13.00 uur tot 16.00 uur 

Start en einde van de rit bij de Pancratiuskerk. Langs drie kerken en zes huizen te bereiken met fiets 
of scootmobiel 



Zaterdag 3 april: interactieve Paasviering voor kinderen en (groot)ouders. 

Thema: “De merel zingt over de nieuwe morgen”. Plaats: Thuis 

Opgave kan door op " klik hier" te klikken. Dan ga je naar een website om in te vullen Dat kan ook als 
je geen google account hebt. U kunt ook bellen met het telefoonnummer hieronder. 

Aanmelden kan tot en met 10 maart! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO6QA76h39-
bZ5QVMiPamxH93JxLS6WraDVb6YDgDb0B_dxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Migratie ICT:  15 en 16 maart 

Op 15 en 16 maart is onze school aan de beurt voor een migratie van ons digitale netwerk. Op 15 
maart is er geen netwerk beschikbaar en kan er niet gewerkt worden op de computers/laptops/tablets 
op school. Op 16 maart zijn het netwerk en de WiFi weer beschikbaar, kan er weer gewerkt worden 
met de digiborden/tablets en zal een groot deel van de computers/laptops alweer beschikbaar zijn. 
Aan het einde van de middag zal alles op 16 maart weer operationeel zijn. We gaan ervanuit dat we 
telefonisch bereikbaar blijven, mocht dit moeilijker gaan dan weet u dat dit kan komen door de 
werkzaamheden op school. Voor dringende zaken kunt u, wanneer school niet bereikbaar is, altijd 
contact opnemen met Per Theeuwes via: 06-10184725.  

Aanmeldingen broers/zussen 
Vorige week hebben we onderstaand bericht per brief via Parro verzonden. Voor de zekerheid doen 
we in deze Pancopost nogmaals een oproep aan ouders van onze school met jonge kinderen die nog 
niet zijn aangemeld om dit z.s.m. te doen.  
We hebben de afgelopen week al veel aanmeldingen ontvangen, hartelijk dank daarvoor!  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO6QA76h39-bZ5QVMiPamxH93JxLS6WraDVb6YDgDb0B_dxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO6QA76h39-bZ5QVMiPamxH93JxLS6WraDVb6YDgDb0B_dxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Het bericht was als volgt: 
De kleutergroepen van onze school zitten dit schooljaar vol en ook voor volgend schooljaar (2021-
2022) is er geen ruimte meer voor nieuwe leerlingen in deze groepen. Voor schooljaar 2022-2023 
worden er al kinderen aangemeld, deze kinderen worden vervolgens vanaf hun derde verjaardag 
ingeschreven. 
We hebben met u de afspraak gemaakt dat ook broertjes en zusjes van kinderen die al op onze 

school zitten naar onze school mogen komen. Om de wachtlijst accuraat en up-to-date te houden 

willen wij graag alle toekomstige broertjes en zusjes in beeld hebben.  

Wij willen u daarom dringend vragen om een aanmeldformulier in te vullen voor kinderen van 0-3 jaar 

die nog niet zijn aangemeld op onze school. Als u Per Theeuwes een mailtje stuurt via 

p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl dan ontvangt u z.s.m. een aanmeldformulier van ons. Alleen 

op deze manier kunnen wij in de toekomst nog garanderen dat er voor deze kinderen plaats is op 

onze school, wij kunnen hierdoor ook scherp sturen op het aantal aanmeldingen.  

Vanaf groep 3 blijft het maximum aantal leerlingen per klas 27, dit mag natuurlijk ook minder zijn. Dit 

aantal heeft te maken met de fysieke ruimte in de lokalen. De afgelopen maanden hebben wij al veel 

nieuwe ouders moeten teleurstellen omdat we dit schooljaar geen nieuwe kleuters meer kunnen 

aannemen. Toch blijven wij bij het door ons gestelde maximumaantal leerlingen. Wij kunnen alleen op 

deze manier goed onderwijs blijven verzorgen aan onze leerlingen.  

In de groepen 3 t/m 8 wordt er bij zij-instroom (door bijvoorbeeld een verhuizing naar Brummen) altijd 

gekeken naar het aantal leerlingen en naar zorg in de betreffende groep(en).  

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking 

 

Corona 
 
Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar 
school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang (voor noodopvang) en blijven thuis.  
  
Kinderen moeten thuisblijven als: 

 het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

 het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest; 

 als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 

 het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID19 infectie; 

 het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
een negatieve testuitslag heeft; 

 het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID19 infectie. Het kind blijft 
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze 
periode mag het kind daarna weer naar school. 

 
Uitgezonderd zijn kinderen die: 

 Af en toe hoesten; 

 Bekende chronische luchtwegklachten hebben; 

 Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. 

Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang (voor 
noodopvang), tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.  
  
Kijk voor meer informatie ook op: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-

kinderen?fbclid=IwAR3FbyVDN69wQ1qamISdHSkBZp-kT9_I2a2A6hHunfrue_FtKHNCYGlIG2Q  

mailto:p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?fbclid=IwAR3FbyVDN69wQ1qamISdHSkBZp-kT9_I2a2A6hHunfrue_FtKHNCYGlIG2Q
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen?fbclid=IwAR3FbyVDN69wQ1qamISdHSkBZp-kT9_I2a2A6hHunfrue_FtKHNCYGlIG2Q


  

Zie ook de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom 
 
Voor alle volledigheid treft u de beslisboom tevens nog een keer  aan als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Grondboring 
Vorige week is er een grondboring gedaan en over anderhalve week wordt er een watermonster 
genomen. We hopen dat de uitslagen goed zijn zodat we op schema blijven m.b.t. de geplande 
aanbouw aan onze school.  
 
 
 
Mede namens het team,  

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

Flyer SOW Sportmaand 

Leuk dat er zoveel wordt georganiseerd op sportgebied (buiten).  
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Brummense Bikkel 

 

Aan:  Ouder(s)/ Verzorger(s)   
in de gemeente Brummen 

 
 
 
Betreft:  Jeugdlintje “Brummense Bikkel” 2021 
 
Datum: februari 2021 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In 2021 willen we graag voor het 10e jaar het jeugdlintje de Brummense Bikkel 
uitreiken!  
De gemeente Brummen reikt het jeugdlintje uit aan kinderen die iets bijzonders 
hebben gedaan voor een medemens of de maatschappij. Ruim 30 Bikkels uit 
Brummen, Eerbeek en Leuvenheim hebben in voorgaande jaren lintjes mogen 
ontvangen.  
 
Voor dit jaar roept de jury uw hulp online in om genomineerden te kunnen ontvangen:  
Kent u zelf een potentiele bikkel, dan kunt u hem/ haar uiteraard zelf nomineren.  
 
Aanmelden kan tot en met 31 maart aanstaande.  
Er zijn 2 categorieën: 4 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar. 
Stuur het nominatieformulier ingevuld naar bikkel@welzijnbrummen.nl.  
 
Heeft u vragen? U kunt mij bellen en/of mailen via: h.benjamins@welzijnbrummen.nl 
/ 0575 - 72 84 30.  
 
We hopen opnieuw kinderen en jongeren op een positieve manier te stimuleren, 
meer te doen voor elkaar en voor de omgeving. Bij voorbaat dank voor de hulp! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
de jury van jeugdlintje “Brummense Bikkel”: 
Ingrid Timmer – wethouder jeugd 
Gerry Ypma – initiatiefnemer 
Martijn Sikkema – vertegenwoordiger jeugdsport 
Annemarie Brummelman – vertegenwoordiger basisscholen 
Sjoerd Botschuyver & Omar El Harrak – vertegenwoordigers jeugd- & jongerenwerk  
Hennita Benjamins  – vertegenwoordiger sociaal werk 
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