
 

AGENDA  

April / mei 
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.  

ma 12 april  : Leerlingenraad 

wo 14 april  : Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 

vr 16 april  : Studiedag: alle leerlingen vrij 

di 20 april  : Pancopost 12 

di 20 t/m do 22 april : Cito eindtoets gr 8 

 vr 23 april  : Koningsspelen: leerlingen om 12.00 uur vrij  

ma 26-04 t/m vr 07-05 : Meivakantie 

ma 10-05  : Leerlingenraad en OR-vergadering 

di 11-05  : Pancopost 13 

do 13-05 en vr 14-05 : Hemelvaartsweekend: leerlingen vrij 

ma 24-05  : 2e Pinksterdag: leerlingen vrij 

di 25-05  : MR-vergadering 

 

 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Pasen 
Komende donderdag (1 april) vieren we Pasen op school! 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.   
  
De lunch bestaat uit de volgende dingen per leerling:  
- 1 croissant 
- 1 klein broodje (zonder beleg) 
- een gekookt eitje 
- een klein toetje 
- Yoki/chocomelk  
  
Ook aan de kinderen met allergieën is gedacht. Als u denkt dat uw kind(eren) meer wil(len) eten dan 
bovenstaande, dan kunt u wat extra eten meegeven. Deze dag hebben we schoolfruit, maar wilt u uw 
kind wel drinken meegeven voor de eerste pauze?  
  
Verder graag meegeven: een bord, beker en lepel(tje), voorzien van naam.    

 

 
 

  Pancopost 11        30 maart 2021 



 
Verkeersexamen groep 7/8 
Vandaag is in groep 7 het theoretisch verkeersexamen afgenomen. De kinderen moesten hierbij 
vragen over diverse verkeerssituaties beantwoorden. In de klas is er druk geoefend. Ook thuis kon 
geoefend worden. Via www.vvn.nl kunnen oefenexamens gemaakt worden. 
Op woensdag 14 april  vindt het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 plaats. De 
kinderen komen deze dag op hun fiets naar school en rijden een route door Brummen om te laten zien 
dat ze de verkeersregels kennen en dit in de praktijk kunnen toepassen. 
 
Voor het praktisch verkeersexamen zijn we op zoek naar ouders die langs de route willen posten om 
de kinderen te kunnen beoordelen. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Niké. 
 
We wensen de kinderen alvast veel succes met het verkeersexamen! 
 

Centrale eindtoets groep 8 
In de week van 19 april gaan de kinderen van groep 8 zich buigen over de eindtoets. Dit wordt 
zorgvuldig voorbereid met de klas. Wij wensen ze daarbij heel veel  succes. Medio mei wordt de 
uitslag verwacht.  
 

Koningsspelen  
Vrijdag 23 april is het weer tijd voor de Koningsspelen. We zijn druk bezig 
met de voorbereidingen voor deze leuke dag. We vinden het namelijk 
belangrijk om waar mogelijk, rekening houdend met geldende 
maatregelen, wel zoveel mogelijk activiteiten  kunnen doorgaan. Het 
programma volgt t.z.t. 

 
Buitenspelmaterialen Lokaal Sportakkoord 
Deze week hebben wij nieuwe buitenspelmaterialen ontvangen via budget vanuit het Lokaal 
Sportakkoord. Met het mooie weer op komst kunnen de kinderen daar heerlijk mee spelen op het 
plein. Namens de kinderen, onze hartelijke dank voor deze geste! 

 

 

http://www.vvn.nl/


OUDERS 

Studiedag vrijdag 16 april  

Vrijdag 16 april staat er voor het team een studiedag op de agenda. Deze dag zijn alle leerlingen vrij. 
Deze studiedag was reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar 
van ons heeft ontvangen. 
 

Bericht van de Ouderraad  

Hallo allemaal, 

Even een korte update vanuit de Ouderraad (OR). Het afgelopen jaar zijn we helaas niet heel 

zichtbaar geweest door alle corona-maatregelen. De activiteiten zijn veelal niet doorgegaan of in 

beperkte vorm op school, ieder in hun eigen klas. 

Dat betekent niet dat we stilzitten en niet bereikbaar zijn voor de ouders.  

Vandaar deze korte update. 

 

Wat doet de OR nu zoal?  

Het doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, medezeggenschapsraad 

en personeel van school. De OR werkt mee aan en/of organiseert activiteiten binnen en buiten school, 

denk hierbij aan Sinterklaas/ Kerst/ Pasen/ schoolreisjes/ Koningsdag/ Avondvierdaagse/ 

Eindejaarsfeest etc. Daarbij roepen we ook regelmatig de hulp in van de ouders. 

De OR vergadert 7x per jaar en bij deze vergadering is altijd een vertegenwoordiger vanuit het 

schoolteam aanwezig. Het afgelopen jaar hebben we de vergaderingen digitaal gehouden. Ondanks 

dat we weinig konden betekenen qua activiteiten, houden we contact met elkaar en praten dan even 

bij.  

De namen van de OR leden kunnen jullie terugvinden op de website van de Pancratius. Daarbij de 

vermelding dat Robert Snel is gestopt als penningmeester en Bianca Bosman (moeder van Vera (gr. 

5) en Auke (gr. 2) dit van hem heeft overgenomen. 

Eugenie Verkerk (moeder Quinn, gr. 8) zal aan het einde van het schooljaar stoppen als voorzitter, 

Marieke Frank (moeder Norah (gr. 6) en Roos (gr. 3) gaat dit van haar overnemen. 

Mochten jullie vragen hebben of suggesties of denk je: het lijkt mij ook erg leuk om aan de ouderraad 

deel te nemen, schroom niet ons te benaderen (spreek één van ons gerust aan op het schoolplein of 

geef het door aan juf Margriet Smit, dan zorgt zij dat het bij de ouderraad terecht komt). Het is altijd fijn 

wanneer ouders met ons meedenken!  

Hopelijk kunnen we snel weer leuke activiteiten organiseren voor iedereen! Wij kijken er in ieder geval 

weer naar uit! 

Hartelijke groet namens de Ouderraad, Eugenie Verkerk, voorzitter 

 

KIES (Kinderen In Een Scheiding) 
We hebben positieve reacties gekregen van zowel kinderen, als hun ouders die in de eerste groep 
hebben deelgenomen aan KIES en kijken terug op mooie stappen die we samen met de kinderen 
hebben mogen zetten in hun proces. KIES geeft kinderen en ouders even ruimte voor elk hun eigen 
proces met handvatten voor het hier en nu en voor de toekomst. 
 
Gezien de ontwikkelingen rondom de landelijke stijging van coronabesmettingen en de recentelijke 

besmetting in groep 8 start Isabel Suurmeijer bij voldoende deelname na de meivakantie met een 

nieuwe groep kinderen 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.  

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 gebeurt 

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. Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan KIES.  

Tevens willen we graag horen of er ook belangstelling is voor KIES voor kinderen uit de groepen 1, 2 

en 3. De begeleiding voor deze groep kinderen zal een andere invulling krijgen, drie keer een moment 

bij elkaar onder schooltijd. Mocht u als ouders behoefte hebben aan begeleiding voor uw kind in deze 

leeftijdscategorie, dan kunt u een mail sturen naar Isabel (dekinderzee@hotmail). Zij neemt dan 

contact op om de mogelijkheden te bespreken voor de kinderen uit de onderbouwgroepen. 

Vragen en aanmelden voor KIES graag per mail aan Isabel Suurmeijer (KIES–coach) via het 

emailadres van haar praktijk De Kinderzee: dekinderzee@hotmail.com.  

Bij interesse en/of aanmelding graag een reactie voor vrijdag 9 april 2021. 

 

Kamp groep 7 en 8 
 

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het voor alle geplande activiteiten die de 
komende periode vanuit school georganiseerd worden onzeker of deze doorgang kunnen vinden.    
  
Dat geldt ook voor het kamp van de groepen 7 groep 8 naar Markelo  dat van .23 juni  tot en met 25 
juni  op de agenda staat.   
  
Mocht het kamp – wat we natuurlijk van harte hopen – door kunnen gaan dan ontvangen de ouders 
van groep 7 en 8  in de maand mei via schoolkassa hiervoor een betaalverzoek. De eigen bijdrage 
voor het kamp bedraagt € 55,-- per leerling.   
  
Te zijner tijd krijgt u verdere informatie over de invulling van het kamp. Tevens ontvangt u dan een 
vragenlijst over uw kind, zodat wij goed op de hoogte zijn betreffende bijv. medicatie en overige 
bijzonderheden.    

 
 



Sport on Wheels maand maart/april  
 

Zie voor leuke (buiten) sportactiviteiten de flyer die als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt 
meegezonden. 

 
Mede namens het team,  

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

 


