
AGENDA  
 
Juni/juli 
  

Deze week vanaf 22-06  : Alternatief kamp groepen 7-8 

do 24-06   : Leerlingenraad 

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 voor de groepen 1 t/m 6 

do 09-07   : Musical liedjes voor de kleuters 

vr 09-07   : Musical / afscheidsavond groep 8 

ma 12-07   : Vanaf 13.30 uur onthullen afscheidscadeau en uitzwaaien groep 8 

di 13-07   : Doordraaimiddag: ook voor nieuwe leerlingen 

do 15-07   : Laatste MR vergadering 

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

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Schoolreisje kleutergroepen 
Op donderdag 8 juli gaan we met de beide kleutergroepen op schoolreis. We zijn die dag welkom op 

het terrein van de familie Strijker. 

We verzoeken alle ouders om hun kind       ‘s morgens 

tussen 8.30 en 8.45 uur af te zetten voor de oprijlaan 

van de familie Strijker. Tussen 13.30 en 13.40 uur 

mogen de kinderen daar ook weer opgehaald worden. 

Het adres is: Vosstraat 9 te Brummen. 

Alle kinderen worden daar opgevangen door de 

leerkrachten. 

Wij zorgen dat kinderen die de voorschoolse of 

naschoolse opvang bezoeken meegenomen worden 

naar de Vosstraat, en ’s middags op tijd terug zijn op 

school. 

We zijn die dag allemaal een paleontoloog. Gemakkelijke kleding om te kunnen zoeken en graven, 

liefst in kaki of zandkleur is een aanrader. Denk ook aan het dragen van makkelijke, goed 

zittende schoenen (géén slippers)! 

Voor eten en drinken wordt gezorgd deze dag. Wij hebben er al zin in! We maken er samen een 

hele leuke schoolreisdag van. 

Mocht het onverhoopt heel slecht weer (veel regen en/of onweer) zijn die dag, dan kan de dag 

helaas niet doorgaan. In dat geval verwachten we de kinderen gewoon op school. 

Vriendelijke groet, de schoolreiscommissie. 

Pancopost 15         22 juni 2021 



Schoolreisje groepen 3 t/m 6 
Op donderdag 8 juli zal er een groot spektakel plaatsvinden op de Panco! Er is een fantastisch 

programma in elkaar gezet dat zal plaatsvinden op school, bij de brandweer en op de boerderij. De 

kinderen hoeven die dag geen fruit of lunch mee te nemen. Er wordt gezorgd voor een lekker 

tussendoortje, een stuk fruit en tussen de middag krijgen de kinderen een frietje met een snack. 

Tussendoor zal er ook gezorgd worden voor drinken. Ieder kind moet een eigen drinkbeker met dop 

meenemen. De kinderen zullen ook met water spelen. Denk dus aan zwemkleding, handdoek en 

eventueel waterspeelgoed meenemen.  

 

Schoolkamp groepen 7 en 8 
Deze week genieten de kinderen van de groepen 7 en 8 van het alternatieve schoolkamp! Er zijn 

verschillende leuke activiteiten in en rondom Brummen georganiseerd. Beide groepen hebben een 

eigen programma maar de activiteiten op woensdag zijn voor beide groepen wel hetzelfde. Wij 

wensen alle kinderen en hun begeleiders hele fijne dagen toe.  

 

Doordraaimiddag 
Zoals gebruikelijk gaan ook dit jaar alle kinderen kennismaken in hun volgende groep met de daarbij 

behorende groepsleerkracht(en). Dit is gepland op dinsdagmiddag 13 juli van 12.45 – 13.45 uur. Ook 

nieuwe kleuters zijn welkom, zij komen van 13.15 t/m 14.00 uur meedraaien zodat ze al een beetje 

kennis kunnen maken met hun nieuwe klas/school.  

Alle kinderen starten in hun eigen groep en gaan dan naar de nieuwe groep. De kinderen eindigen 

weer in hun eigen groep zodat ze nog even kunnen napraten over hun ervaringen.  

Musical groep 8 
Groep 8 is al druk bezig met de voorbereidingen van hun musical. Dat is voor deze kinderen een heel 

belangrijk moment. Ook dit jaar gaan we weer gebruik maken van de tent zodat we met voldoende 

onderlinge afstand kunnen gaan genieten van het optreden van groep 8.  

 

Nu de maatregelen versoepeld gaan worden zullen we nog even bekijken hoeveel leerlingen uit 

andere groepen we veilig op afstand per klas kunnen laten kijken. Het kan zijn dat we de midden- en 

bovenbouw op donderdag op twee momenten laten kijken en de kleuters op woensdag. Dit laten we 

nog weten aan groep 8, de ouders/gezinnen van leerlingen uit groep 8 krijgen nog een uitnodiging met 

aanvangstijd, enz. Dank aan de ouders die meehelpen met het decor, het afscheidscadeau, het 

ophalen en opbouwen van de tent, enz. 

 

 

OUDERS 

 
Formatie 2021-2022 
Morgen ontvangt u van ons de formatiebrief 2021-2022. Middels deze brief informeren wij u over de 
groepsindeling en de formatie voor komend schooljaar.  
 

Afscheid Isabel Suurmeijer 
Juf Isabel gaat vanaf 1 augustus a.s. als intern begeleider werken op IKC dorpsschool Rozendaal.  

IKC staat voor ‘Integraal Kind Centrum’. Dit betekent dat de school ruimte biedt aan kinderen van 0-13 

jaar vanuit één pedagogische visie en missie in één doorgaande lijn. Dit past heel mooi bij de 

pedagogische visie van juf Isabel. We vinden het fijn voor haar dat ze deze mooie uitdaging aangaat. 

Natuurlijk vinden we het voor de school ook heel jammer dat juf Isabel ons na 28 jaar gaat verlaten. 

We zullen u nog laten weten hoe, en wanneer, zij afscheid gaat nemen van de Pancratiusschool.  

 

 



Rapport en oudergesprekken 
Volgende week ontvangen de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 hun rapport en portfolio. 
Ouders/verzorgers die zich hebben aangemeld voor een oudergesprek wensen we fijne (online) 
gesprekken toe en we hopen u volgend jaar weer echt persoonlijk te mogen ontmoeten. 
Het zou fijn zijn als de rapport- en portfoliomappen voor de zomervakantie weer terug op school zijn. 

 
Nieuws van de typejuf 
Hieronder treft u informatie aan van de typejuf over de cursus typevaardigheid voor het nieuwe 

schooljaar. Deze informatie is bedoeld voor de leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 en hun 

ouders/verzorgers.  

 

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



Bijlage Pancopost  
 

Samen Zomerlezen 
 

 
 


