
 
 

AGENDA  

Mei/juni 
 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 

vr 11-06  : Studiedag: alle leerlingen vrijdag 

ma 14-06  : Leerlingenraad 

wo 16-06  : Juffen-/meesterdag  

Ma 21-06  : OR-vergadering 

di 22-06  : Pancopost 

wo 23-06 t/m vr 25-06 : Kamp groepen 7-8 (of alternatief kamp!) 

ma 28-06  : Rapport groepen 1 t/m 7 + deze week oudergesprekken 

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Typdiploma behaald; gefeliciteerd 
 Op 14 april was er een diploma-uitreiking voor het behalen van het typdiploma. De kinderen hebben 
het volgens de typ juf heel goed gedaan en ook een hele knappe gemiddelde snelheid behaald van 
186 aanslagen per minuut. Hartelijk gefeliciteerd namens de typjuf Ingrid van Deelen en namens alle 
meesters en juffen: Mohamed, Neeltje, Rosan, Jaimie, Nathan, Siem, Sophie, Beer, Bas, Queenta, 
Guusje en Tessa. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Koningsspelen vrijdag 23 april  
Op vrijdag 23 april zullen we weer meedoen met de Koningsspelen! Zoals alles dit jaar gaat het net 

een beetje anders dan we gewend zijn, maar voor de kinderen zal het net zo leuk worden als andere 

jaren. Alle kinderen mogen in rood/wit/blauw en/of oranje kleding op school komen! 

We starten de dag op school met het opnemen van een lipdub op het Koningsspelenlied ‘Zij aan 

zij’ van kinderen voor kinderen. Elke klas bereidt een stukje van het liedje in de eigen klas voor en 

vervolgens wordt er door de hele school een ‘clip’ opgenomen. 

Na het opnemen van de lipdub gaan de groepen 5 t/m 8 naar Rhienderoord, waar zij 2 

sportactiviteiten zullen doen. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 moeten deze dag dus op de fiets 

komen. 

De activiteiten voor groep 7/8 zijn buiten, voor groep 5/6 deels binnen, deels buiten. De kinderen 

van groep 5/6 hoeven hiervoor alleen sportschoenen voor binnen mee te nemen: zij kleden zich 

niet om voor de binnenactiviteit.  
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Groep 1 t/m 4 blijft op school, waar zij deels activiteiten in de klas zullen doen en deels activiteiten 

op het plein. Bij alle activiteiten zullen de groepen in hun eigen ‘bubbel’ blijven. 

Fruit en drinken voor deze dag zal verzorgd worden door de OR, dus de kinderen hoeven dit niet 

mee te nemen van huis. 

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de meivakantie. De kinderen die alleen naar huis 

mogen fietsen vanaf Rhienderoord kunnen naar huis en de kinderen die mee terug moeten 

naar school kunnen met de eigen leerkracht mee terug fietsen. Dit graag even laten weten aan 

de eigen leerkracht. 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad gaat na de meivakantie buitenspel materialen kopen met juf Annemiek en meester 
Per. Celina en Tessa, de winnaars van de paaseitjeswedstrijd, mogen daarbij helpen. De kinderen uit 
de leerlingenraad maken een inventarisatie en zij berekenen wat ze kunnen aanschaffen per klas.  

 
OUDERS 

 

Bericht van de Algemene directie van de Veluwse Onderwijsgroep 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Gelukkig mogen we als basisonderwijs al weer een tijdje open zijn voor onderwijs op school. Er zijn 
helaas ook nog steeds zaken die niet kunnen of alleen maar in de zogenaamde “Bubbels” mogen. Het 
is fijn dat we langzamerhand weer de goede kant op gaan. Gelukkig mag nu ook de buitenschoolse  
opvang (BSO) weer open. Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de laatste stand van 
zaken binnen onze scholen, onder andere met betrekking tot Corona, de introductie van de zelftesten 
voor onze medewerkers en het Nationaal Programma Onderwijs. 

 
Corona 
Op onze basisscholen is het de afgelopen weken al een aantal keer voorgekomen dat een of meer 
klassen in quarantaine moesten. Hierdoor hebben we moeten overschakelen naar online onderwijs. 
Aan jullie als ouders/verzorgers dan weer de klus om te kijken hoe dat thuis op te vangen. Onze 
leerkrachten zijn blij dat hun leerlingen weer dagelijks naar school mogen. Voor sommige collega’s, 
die zelf een riskante gezondheid hebben of als een huisgenoot die heeft, is het spannend. Het kost 
soms veel energie om met alle aanpassingen toch voor de leerlingen te blijven doen wat ze normaal 
gesproken doen. Dat betekent soms werken met schermen, mondkapjes en ook met de nodige stress. 
Verder zien we dat door corona er allerlei extra redenen zijn, naast zelf echt ziek zijn, waarom iemand 
thuis moet blijven. We willen de kans om de klas of school te besmetten tot een minimum beperken. 
We hebben inmiddels een forse eigen vervangingspool. Toch redden we het niet altijd om alle ziekte 
en afwezigheid op te vangen, maar we doen ons best. We willen ook de ouders bedanken die naar 
onze leerkrachten, de directeur of hun school op allerlei verschillende manieren laten zien dat ze 



begrip of waardering hebben voor al het werk dat wordt verzet en de manier waarop dat wordt 
gedaan. Die steun in de rug stellen we zeer op prijs! 
 

Zelftesten 
In de media wordt informatie gedeeld rond zelftesten en het gebruik daarvan in het onderwijs. Daarom 
lijkt het ons goed hier een paar zaken over te melden: 
 
- In het basisonderwijs kunnen medewerkers op basis van vrijwilligheid gebruik gaan maken van 
zelftests. Deze worden door het ministerie beschikbaar gesteld. Als deze gebruikt worden geeft dat, 
naast het testen bij klachten of na contact met iemand die besmet is, extra kans op het vroegtijdig 
ontdekken van corona en daardoor op minder besmettingsproblemen op school. Uw kind komt niet in 
aanmerking voor de zelftesten die door het ministerie beschikbaar worden gesteld. Deze zijn 
uitsluitend bestemd voor medewerkers in het onderwijs! 
 
- Als het gaat om leerlingen is het altijd aan u als ouders/verzorgers, óf, waar en hoe u uw kind wilt 
laten testen. Als u besluit tot een test kan dat bij de GGD of bijvoorbeeld door het gebruik van een 
gekochte zelftest. Alleen u beslist of u bij uw kind een test laat afnemen. Dit geldt dus ook voor het 
afnemen van een zelftest. Dus voor alle helderheid: wij zullen uw kind nooit laten deelnemen aan een 
test. U bepaalt dat en regelt dat zelf. 
 
- Zelftesten zijn altijd preventief. Als uw kind klachten heeft, of uw kind moet in quarantaine en u wilt 
uw kind laten testen, kunt u bij de GGD een test laten afnemen Alleen dan kunt u zeker weten dat uw 
kind niet besmet is. Een zelftest is dan niet afdoende. 
 
- Op school is er dus géén testmogelijkheid. Als uw kind klachten heeft, gebruik dan de beslisboom 
om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag komen. Zie hiervoor de meest recente versie 
van 15 april die als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd. Indien uw kind in de nabijheid van een met 
covid19 besmette persoon is geweest dan gaat uw kind voor 10 dagen in quarantaine en komt uw 
kind niet naar school. U kunt in dat geval de quarantaineperiode eventueel verkorten door uw kind op 
of na dag 5 bij de GGD te laten testen. Als deze uitslag negatief is, wordt de quarantaine van uw kind 
vroegtijdig beëindigd. 
 

Nationaal Programma Onderwijs 
Wij doen ons best om onze kinderen zo min mogelijk last te laten hebben van allerlei maatregelen en 
beperkingen. Door kinderen gewoon kind te laten zijn gedijen zij het beste. Dus veel leuke dingen met 
elkaar doen en lekker samen en buiten spelen. Dat is zoals we het graag willen zien. We merken dat 
veel kinderen weer beter in hun vel zitten nu ze weer dagelijks naar school mogen en elkaar kunnen 
zien. 
 
Nu we de middentoetsen aan het afnemen zijn, constateren we grote verschillen in hoe ver kinderen 
gekomen zijn met rekenen, lezen en spelling. Zoals u misschien weet, komt er vanaf augustus een 
Nationaal Programma Onderwijs. In dit programma staat dat elke school in Nederland twee jaar lang 
meer geld krijgt om juist die leerlingen, die door coronamaatregelen achterstanden hebben opgelopen, 
te ondersteunen. Dat geldt ook voor groepen leerlingen waar bepaalde leerdoelen online niet goed 
gehaald zijn. We kunnen die leerlingen hopelijk straks extra en ook andere begeleiding gaan 
aanbieden om daaraan te werken. We zullen leerkrachten, maar ook ouders en leerlingen gaan 
betrekken bij hoe we dat gaan doen. Daarover later meer. 
 
Tenslotte… 
 
Het is goed te weten dat we na de zomer starten met speciale programma’s om te gaan werken aan 
wat uw kind misschien gemist heeft of nog niet kan. We willen dat zorgvuldig gaan doen en gaan daar 
de tijd voor nemen. Onze eerste prioriteit ligt nu bij het oppakken van de ‘gewone’ leerritmen. 
En….samen goed gebruik maken van het feit dat we elkaar op school ’gewoon’ mogen ontmoeten! 
 
Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie, neemt u dan contact op met Per Theeuwes  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Versluijs, Gert Visser sectordirectie primair Onderwijs 



 
 
MR 
De medezeggenschapsraad (MR) van de Pancratius bestaat uit een oudergeleding van drie ouders en 
een personeelsgeleding van drie leerkrachten. De leden denken mee over beleidsmatige zaken en 
fungeren als klankbord voor de directie, het team en de ouders. MR-leden nemen in principe drie jaar 
zitting in de MR, daarna mogen zij zich opnieuw verkiesbaar stellen. Ook nieuwe kandidaten mogen 
zich melden.  
 
Mariska Knipping-Verbeek is herkiesbaar, zij wil zich namelijk graag opnieuw verkiesbaar stellen. 
Mariska zat de afgelopen drie jaar als secretaris in de oudergeleding van de MR. Van deze periode 
heeft meer dan een jaar in het teken gestaan van corona, de MR heeft hier veel tijd aan besteed. 
Hierdoor hebben de leden, waaronder Mariska, zich veel minder kunnen bezighouden met 
beleidskundige vraagstukken en onderwijskundige/school specifieke ontwikkelingen. Mariska zou 
graag nog een periode van betekenis willen zijn voor onze school.  
 
De MR is transparant en wil duidelijk aangeven dat ook andere ouders het recht hebben om zich 
verkiesbaar te stellen. De MR is in dat geval op zoek naar iemand die de taken van Mariska als 
secretaris in de MR overneemt en vergaderingen en bijeenkomsten notuleert. Mocht u vertrouwen 
stellen in Mariska en haar de mogelijkheid willen bieden om nog een termijn namens de ouders mee 
te denken in de MR dan hoeft u niets te doen. Mocht u zich verkiesbaar willen stellen dan zal de MR 
verkiezingen uitschrijven. U kunt in dat geval tot 4 mei 2021 een mail aan Everieke de Winter 
(voorzitter van de MR) sturen waarin u aangeeft dat u zich verkiesbaar stelt. De MR vraagt u 
vriendelijk om in deze mail te voorzien van een korte motivatie. Die kan gebruikt worden bij de 
verkiezing. Dit kan via het e-mailadres van Everieke de Winter: everieke@tgls.nl 
 
Ontvangt de MR voor 5 mei 2021 geen mail van andere ouders dan gaan de leden er vanuit dat 
Mariska Knipping-Verbeek nog een termijn zitting mag nemen namens u. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met de MR of met Per Theeuwes, de directeur van de school.   
 

Groepsbezetting 
We proberen u op de hoogte te houden van de groepsbezetting op school en we willen daarbij het 

aantal Parro berichten zoveel mogelijk beperken. Voor contacten met leerkrachten via Parro is het 

handig dat u weet wie op welke dag(en) werkt. Hieronder vindt u een overzicht: 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2a juf Margriet juf Margriet juf Tessa juf Tessa juf Tessa 

1-2b juf Isabel juf Isabel juf Isabel juf Margriet juf Margriet 

3 juf Marleen juf Marleen juf Kim juf Marleen juf Marleen 

4 juf Lotte juf Lotte juf Lotte juf Natascha juf Natascha 

5 juf Jolanda juf Jolanda juf Jolanda juf Ivy juf Ivy 

6 juf Annemiek juf Gaby juf Gaby juf Gaby juf Annemiek 

7 juf Niké juf Niké juf Ivy juf Niké juf Niké 

8 juf Eva meester Paul meester Paul meester Paul meester Paul 

 

• Groepen 1-2a/1-2b: Bij vervanging komt juf Sonja werken bij de kleuters. Zo wordt bijv. 

studieverlof van juf Tessa opgevangen door juf Sonja. Hierdoor kunnen we bij de kleuters 

altijd met leerkrachten werken die de kinderen al kennen. 

• Groep 3: Juf Marleen werkt 4 dagen, zij wordt meestal op woensdag (en soms op een andere 

dag) vervangen door juf Kim. In sommige weken werkt juf Marleen wel 5 dagen. Voor de 

kinderen is het duidelijk dat deze twee leerkrachten werken in groep 3. 

• Groep 4: Juf Natascha werkt naast juf Lotte op donderdag en vrijdag in groep 4. 

• Groep 5: Juf Marieke is met zwangerschapsverlof, juf Jolanda werkt van maandag t/m 

woensdag voor haar. 

• Groep 8: Juf Jantine is nog steeds ziek. Het gaat wat beter met haar maar voorlopig wordt ze 

nog vervangen door juf Eva en meester Paul. Op maandag wordt ze vervangen door juf Eva 

en op de andere dagen door meester Paul.  

mailto:everieke@tgls.nl


 
 
Houten poortje/doorgang 
In de punt van de speelplaats richting het gemeentehuis zouden we graag een soort poortje / 

doorgang maken zodat het plein beter afgezet wordt. Is er een creatieve persoon die ons daarmee 

zou kunnen en willen helpen?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors jaarboek gezocht 
Aan het einde van elk schooljaar ontvangen de kinderen een mooi jaarboek vol foto’s. Dit 

herinneringsboek wordt mogelijk gemaakt door verschillende sponsors, dit zijn meestal ondernemende 

ouders van onze school. Het afgelopen jaar zijn verschillende kinderen van sponsors naar het 

voortgezet onderwijs gegaan. We hopen dat we weer op de steun van nieuwe ouders mogen rekenen. 

Het gaat om kleine bedragen vanaf 50 euro en er kan voor de sponsoring in overleg een advertentie 

van uw bedrijf geplaatst worden.  

Alvast bedankt voor uw hulp en steun! 

Cito eindtoets 
Groep 8 is vandaag goed voorbereid begonnen aan de Cito eindtoets. Vanmorgen hebben de 

kinderen de toetsonderdelen: taal 1 (spelling), rekenen 1, taal 2 (begrijpend lezen) en rekenen 2 

gemaakt.  

Morgen volgt een tweede toetsdag en op donderdag maken de kinderen drie delen wereldoriëntatie 
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek). De toetsonderdelen worden alleen in de 
ochtend afgenomen. We wensen de kinderen heel veel plezier en succes!  
 

Schoolreis 
De schoolreisjes worde dit jaar geannuleerd wegens Corona, een werkgroep is al aan de slag gegaan 
met de voorbereidingen van een leuke alternatieve dag rond onze school. U hoort hier t.z.t. meer over.  
 

Schilderen lokalen 
In de meivakantie worden de muren van alle lokalen geschilderd. Na de meivakantie zien de lokalen 
er weer als nieuw uit.  
 

Vervangingspool 
Al vaker hebben wij u geïnformeerd over de vervangingsproblematiek in het onderwijs. In deze tijden 
van Corona is het extra lastig om een invalleerkracht te krijgen op het moment dat een eigen 
leerkracht niet in de gelegenheid is om de lessen te verzorgen. Om lesuitval te voorkomen maken van 
gebruik van de vervangingspool van de Veluwse Onderwijsgroep. Maar ondanks dat we een forse 
eigen vervangingspool hebben, redden we het niet altijd om alle ziekte en afwezigheid op te vangen. 

Bij afwezigheid van een leerkracht kijken we eerst intern of er een collega beschikbaar is om de 
lessen te verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld een parttime leerkracht zijn. Wanneer dit niet het geval is, 
nemen we contact op met de vervangingspool voor een invalleerkracht. In verband met de geldende 
coronaregels is het niet toegestaan om groepen samen te voegen of te verdelen over andere groepen 



De afgelopen periode is het al meerdere keren voorgekomen dat we geen inval konden krijgen voor 
een afwezige leerkracht. Hierdoor is het onlangs voorgekomen dat wij u hebben gevraagd uw 
kind(eren) een dag thuis te houden. Dit doen we alleen als het echt niet anders kan, maar wanneer de 
huidige problematiek rondom de vervangingen nog langer aanhoudt, moet u er dus rekening mee 
houden dat het een keer kan gebeuren dat uw kind een dag geen school heeft. We hopen op uw 
begrip in deze.  

Corona  
Landelijk zijn de Coronamaatregelen weer verlengd al lijkt het er op dat er vanaf 28 april 

mogelijkerwijs enkele versoepelingen doorgevoerd gaan worden. Wij blijven werken in bubbels om 

besmettingen in school zoveel mogelijk te voorkomen. De meivakantie staat voor de deur. Wij vragen 

u daarom om de Coronaregels te blijven naleven.  

 

Corona bezoek aan het buitenland 
Het advies van de RIVM t.a.v. reizen luidt als volgt: 

- Blijf in Nederland, ga niet op reis 

- Voor reizen buiten Nederland geldt, reis alleen bij ernstige familieomstandigheden of voor 

werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. 

- Bent u toch in het buiteland geweest en komt u terug uit een “oranje of rood land” dan geldt 

het protocol basisonderwijs. Uw hele gezin gaat bij terugkomst direct 10 dagen in 

quarantaine.  

- Ouders, onderwijspersoneel en kinderen krijgen - net als iedereen in Nederland - na een 

verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de 

vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen 

in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een negatieve test is geen vervanging van de 

thuisquarantaine. Ook bij een negatieve test moeten zij 10 dagen thuisblijven.  

- Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op 

het schoolplein komen. Zie voor meer informatie  Quarantaine Reischeck: 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl 

Meivakantie 
Van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei is de school gesloten in verband met de meivakantie.  
Op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en de dag erna vrijdag 14 mei zijn alle leerlingen vrij.  

 
 

 

Mede namens het team,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

