
AGENDA  
 
Juni/juli 
  

vr 11-06  : Studiedag: alle leerlingen vrij 

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 : Alternatief kamp groepen 7-8 

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

ma 05-07  : Leerlingenraad 

di 06-07  : Pancopost 

do 08-07  : Alternatief schoolreisje 

vr 09-07  : Musical / afscheidsavond groep 8 

ma 12-07  : Vanaf 13.30 uur uitzwaaien groep 8 

di 13-07  : Doordraaimiddag: ook voor nieuwe leerlingen 

do 15-07  : MR vergadering 

vr 16-07  : Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Eindtoets groep 8 
In april hebben alle leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. Inmiddels hebben 

we de resultaten van de Cito eindtoets binnengekregen en hebben de leerlingen de score hiervan 

gekregen. Het groepsgemiddelde ligt (bijna) op het landelijk gemiddelde. Cito geeft aan dat onze 

school een score van 533,8 heeft behaald. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,5. We kunnen trots 

zijn op de inzet van onze leerlingen in dit bijzondere jaar, we zien dat de scores erg goed passen bij 

de gegeven adviezen. Het is fijn dat de eindtoets het beeld bevestigt dat de school, de ouders en de 

leerling hebben m.b.t. tot de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs. We hopen dat de kinderen 

tevreden zijn met het behaalde resultaat. 

 

Schoolfruit; laatste week 
Deze week ontvangen wij de laatste levering van het schoolfruit. Normaliter zouden de leveringen al 

eerder zijn gestopt maar door de lockdown in december/januari is het EU-schoolfruitprogramma 

verlengd naar eind mei. Vanaf volgende week is het dus de bedoeling dat u uw kind(eren) alle dagen 

zelf fruit meegeeft als tussendoortje.  

.  

Rapport en oudergesprekken 
Eind juni ontvangen de leerlingen van groep 1 t/m 7 hun rapport. Dat wordt in een nieuw jasje 

gestoken. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt.  

  

Leerlingenraad 
De leerlingenraad mag per groep 25 euro per klas besteden aan spelmaterialen. De ouderraad heeft 

dit geld beschikbaar gesteld. De leerlingen uit de leerlingenraad hebben samen met hun klasgenoten 

besproken wat ze graag willen aanschaffen aan (buiten)spelmateriaal. Twee groepen zijn al naar 

Eerbeek geweest om in de speelgoedwinkel te kopen wat er met de klas was afgesproken. De 

kinderen betaalden met contact geld, ze maakten gerichte keuzes waarbij verschillende producten en 

prijzen goed vergeleken werden. We denken dat deze manier van werken heel betekenisvol, leerzaam 

en leuk is voor de kinderen.  
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Kamp (groepen 7 en 8) 
Er wordt gewerkt aan een alternatief kampprogramma voor de groepen 7 en 8. Hier zijn ook ouders bij 

betrokken, onze hartelijke dank daarvoor. Het belooft een leuk en afwisselend kamp te worden voor 

zowel groep 7 als groep 8. Inhoudelijk kunnen we er nog niets over zeggen omdat we nog niet willen 

verklappen wat de kinderen gaan doen. Ze krijgen hierover binnenkort meer informatie. 

 

Juffen-/meesterdag 
Op woensdag 16 juni vieren de leerkrachten hun verjaardagen met de kinderen. Het belooft een hele 

leuke dag te worden.  

 

Schoolreisje 
Samen met de ouderraad wordt er gewerkt aan hele leuke alternatieve schoolreisjes voor de groepen 

1 t/m 6 op donderdag 8 juli.  

 
  

OUDERS 

 

Studiedag 
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. Deze dag was reeds gecommuniceerd aan het begin van het schooljaar en staat 

vermeld in de jaarkalender van dit schooljaar. 

Nationaal Programma Onderwijs  
In de media wordt volop gesproken over gelden die vanuit de regering voor het onderwijs beschikbaar 

worden gesteld. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs. Stichtingsbreed zijn alle directeuren en 

intern begeleiders meegenomen in de diverse documenten rondom dit programma. Alle scholen 

brengen nu de situatie na een bijzondere tijd goed in kaart op basis van diverse data en vullen 

daarmee de schoolscan in. Op basis van die analyse koppelen de schoolteams, zo ook het team van 

de Pancratius, interventies aan het onderwijs op de school. Zodra wij inhoudelijk stappen verder zijn, 

zullen wij u weer verder op de hoogte stellen. Voor meer informatie over het Nationaal Programma 

Onderwijs, zie ook https://www.nponderwijs.nl/ 

 

Gezonde school 
Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het ook 

als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met schoolfruit. Uit onderzoek 

blijkt dat kinderen op scholen met 5 vaste groente- en fruitdagen meer dan 2 keer zoveel groente en 

fruit op school eten vergeleken met scholen zonder afspraken. 

 

Zoals eerder gecommuniceerd is dit de laatste week dat we op woensdag t/m vrijdag schoolfruit 

krijgen. We hopen dat de kinderen ervan hebben genoten en misschien wel nieuwe smaken hebben 

geproefd/ontdekt. Na deze week willen we het groente-en fruitbeleid graag voortzetten. Het is lekker, 

leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan 

komt en krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen.  

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen fruit en groente eten tijdens de ochtendpauze. We 

zien dat dit al heel veel gebeurt. Een extra koekje of snoepje is écht niet nodig. Kinderen vinden 

groente of fruit tussendoor vaak heerlijk.  

  

Wat kunt u meegeven? 

Alle soorten groenten en fruit zijn goed. Bijvoorbeeld een appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, 

aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een stuk komkommer, wortel of paprika. 

Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van uw kind. 

Meer informatie vindt u op www.wijkiezengroenteenfruit.nu 

https://www.nponderwijs.nl/
file:///C:/Users/p.theeuwes/Downloads/www.wijkiezengroenteenfruit.nu


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

De week van de Jonge Mantelzorger 
 

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij 

groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, 

psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook 

een grootouder of goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft 

ook voldoening, maar daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo maken zij zich op jonge leeftijd 

ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor 

zichzelf.  Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni 

de nationale Week van de Jonge Mantelzorger.  

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en hun omgeving lang niet altijd dat zij opgroeien in situatie die 

anders is dan anders. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het 

goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je 

je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms 

afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn?  

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorger, ze ondervinden wel de gevolgen van 

de zorgsituatie al op een vroege leeftijd. Het thema van dit jaar is daarom Niet te missen! Volg 

Stichting Welzijn Brummen op Facebook en Instagram, voor elke dag een post in de Week van de 

Jonge Mantelzorger. 

Ben je jonge mantelzorger? Meld je dan bij Knooppunt Mantelzorg Brummen tijdens de week van de 
jonge mantelzorger en ontvang een VVV bon t.w.v. 25 euro!  
 
Karin van Aalst (Knooppunt Mantelzorg Brummen): mantelzorg@welzijnbrummen.nl. 
 

 

mailto:mantelzorg@welzijnbrummen.nl

