
 
 

AGENDA  

Mei/juni 
 do 13-05 en vr 14-05 : Hemelvaartsweekend: leerlingen vrij 

ma 24-05  : 2e Pinksterdag: leerlingen vrij 

di 25-05  : Meten en wegen groep 6 

  MR-vergadering 

di 01-06  : Pancopost 

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 

 

Schooljaar 2021-2022 
We zijn op dit moment alweer volop bezig met de voorbereiding voor het komend schooljaar. Eén van 
de belangrijke onderwerpen is het formeren van de groepen en de verdeling van de leerkrachten over 
de groepen.  
 
De komende periode zal gebruikt worden om het formatieplaatje voor het nieuwe schooljaar rond te 
krijgen. Zodra er meer bekend is over de personele inzet in de verschillende groepen zullen we u 
daarvan op de hoogte stellen.  
 
Voor groep 8 hebben we deze week kunnen regelen dat juf Eva en meester Paul (indien nodig) tot 
aan de zomervakantie les mogen blijven geven in groep 8. Dit met dank aan het bestuur en aan 
andere scholen binnen de VOG. Er zijn namelijk meer leerkrachten ziek geworden en inval-
leerkrachten moeten soms lesgeven op meerdere scholen. Voor de Pancratius is dit goed nieuws 
omdat daardoor de leerlingen in groep 8 les krijgen van bekende leerkrachten. Het voorkomt 
meerdere leerkrachten per week en/of thuisonderwijs. Voor juf Jantine betekent dit dat ze zich goed 
kan richten op haar herstel, gelukkig gaat het steeds een beetje beter met haar. We hopen dat zij 
(zodra het weer kan) op bezoek kan komen in groep 8 en op school.    
  

Kanjertraining 
Voor de meivakantie hebben de groepen 3 t/m 8 een sociogram afgenomen. Dit doen we minimaal 2 
keer per jaar. Het sociogram is een onderdeel van de Kanjertraining. De kinderen geven aan met wie 
ze graag spelen en/of werken in de klas. Het sociogram geeft de leerkrachten, naast alle observaties, 
extra inzicht in de sociale relaties in de groep. Door het analyseren van het sociogram kunnen we 
bepalen waar we meer aandacht aan moeten besteden in de groep en het wordt vaak gebruikt voor 
het maken van nieuwe groepjes. Zo maken we er samen een goede laatste periode van dit schooljaar 
van. 

Schoolfruit 

Vanwege de lockdown in het begin van dit jaar is het EU-schoolfruitprogramma verlengd. Week 22 (de 
week van 31 mei) is de laatste week van het EU-schoolfruit programma. Na die week mogen de 
kinderen dus weer hun eigen groenten en fruit meenemen naar school voor het 10-uurtje.  

 

Luizen 
Er zijn luizen geconstateerd bij de kleuters. Houdt u uw kind(eren) even goed in de gaten?  

  Pancopost 12            20 april 2021 Pancopost 13         11 mei 2021 



OUDERS 

 

Vrije dagen en studiedag de komende periode  

Donderdag 13 mei is het  Hemelvaartsdag en vrijdag 14 mei is ook een vrije dag voor alle leerlingen. 

Eind mei mag iedereen genieten van een lang Pinksterweekend. Maandag 24 mei is het Tweede 

Pinksterdag en is de school gesloten.   

Op vrijdag 11 juni staat er een studiedag gepland. Dit betekent dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 

8 deze dag vrij zijn. Al deze dagen waren reeds gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar en 

staan vermeld in de jaarkalender van dit schooljaar. 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Al eerder hebben wij het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 in de Pancopost 
opgenomen. Voor alle volledigheid treft u deze hieronder nogmaals aan. 

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 zijn op dit moment nog niet bekend. Hierover zult u later 
worden geïnformeerd. 

Meten en wegen groep 6 
De Jeugdgezondheid (JG) van GGD Noord en Oost-Gelderland (GGD-NOG) bevordert en beschermt 

de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en 

vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking 

met andere instanties.  

In de Wet publieke gezondheid is een aantal onderzoeksmomenten bepaald. Voor het volgen van de 
groei meten en wegen wij kinderen rond de leeftijd van vijf jaar, in groep 6 en in klas 2. 
 
Op dinsdag 25 mei meet en weegt de medewerker jeugdgezondheid Eva Baars de kinderen. 
 
Hoe gaat het meten en wegen? 
Het meten en wegen gebeurt onder schooltijd. De kinderen komen om de beurt bij de medewerker 
van de Jeugdgezondheid. Tijdens een gewone les of gymles meet en weegt de medewerker de 
kinderen in hun (gym)kleding, zonder schoenen. U hoeft hier niet bij te zijn.  
 
Zijn er bijzonderheden in de groeiontwikkeling van uw kind? 
Dan krijgt u dit (school) jaar een uitnodiging bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. In verband 
met de privacy krijgen de kinderen zelf geen uitslag mee. 
 



Wilt u er wel bij zijn? Of wilt u liever niet dat uw kind gemeten en gewogen wordt?  
Dat kan. Neem dan contact op met de medewerker van de JG. Graag uiterlijk 3 werkdagen voor de 
datum van het meten en wegen. Stuur een e-mail naar e.baars@ggdnog.nl  
 
Is uw kind niet op school tijdens het meten en wegen?  
Dan meet en weegt een medwerker van de JG uw kind als zij een volgende keer op school komt. 
 
Waar vind ik meer informatie? 
Informatie over het onderzoek en privacy staat op onze website www.ggdnog.nl/metenenwegen. 
 
Wat kan ik terecht met vragen? 
U kunt altijd bij het team JG terecht voor vragen, advies en informatie. Vraag op school wanneer er 
een inloopspreekuur JG bij de jeugdverpleegkundige is. 
 
Wij werken volgens de (hygiëne)maatregelen van het RIVM en GGD-NOG. 

Wat zijn de hygiëne maatregelen?  
 
De Jeugdverpleegkundige werkt volgens de (hygiëne)maatregelen van het RIVM en GGD-NOG.  
 
Belangrijke uitgangspunten zijn:  

• Kinderen met klachten die passen bij Covid-19 komen NIET naar het onderzoek, uw kind 
wordt op een later moment alsnog gewogen en gemeten; 

• Zij schudt geen handen;  

• Zij draagt een mondkapje tijdens het wegen en meten. Verder volgt ze het beleid van school 
t.a.v. mondkapjes. 

 

Sponsors jaarboek gezocht (herhaalde oproep) 
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! 

Schoolreisjes 
De schoolreisjes kunnen dit jaar wegens Corona niet doorgaan in de ‘oude vorm’, veel pretparken zijn 
dicht en spelen en leren in bubbels wordt nog steeds geadviseerd. Een werkgroep vanuit het team is 
al aan de slag gegaan met de voorbereidingen van een leuke alternatieve dag. De werkgroep gaat 
ook contact opnemen met ouders van de ouderraad zodat zij gezamenlijk iets leuks kunnen 
voorbereiden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u informeren. 
 

Kamp groep 7 en 8 
De Veluwse Onderwijsgroep is met andere onderwijsstichtingen uit de regio aan het bekijken op welke 
manier en onder welke voorwaarden schoolkampen op een verantwoorde, veilige en leuke manier 
georganiseerd kunnen worden. Verdere informatie wordt z.s.m. met de scholen, en vervolgens ook 
met u, gedeeld. We vinden het fijn dat er zo goed naar gekeken wordt want dit betekent dat er serieus 
wordt gekeken naar mogelijkheden en kansen.  
 

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

mailto:e.baars@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/metenenwegen

