
AGENDA  
 
Juli 
di 06-07  : Pancopost 

do 08-07  : Alternatief schoolreisje voor de groepen 1 t/m 6 

do 08-07  : Musical gr. 8 voor opa’s en oma’s, 12.15 uur  

vr 09-07  : Musical gr. 8 voor de kleuters (liedjes), 13.00 uur 

vr 09-07  : Musical gr. 8 voor de groepen 3 t/m 7, 10.30 uur 

vr 09-07  : Musical en afscheidsavond gr. 8 voor ouders, oudere broers/zussen, team 

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

di 13-07  : Doordraaimiddag, ook voor nieuwe leerlingen 

do 15-07  : Mogelijkheid tot afscheid nemen van juf Ellen en juf Isabel vanaf 14.00 uur 

do 15-07  : MR vergadering 

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

 

ma 30-08  : Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Schoolreisje kleutergroepen (herhaling) 
Aanstaande donderdag 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. 

Adres: 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 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. 

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.  

Pancopost 16         6 juli 2021 



Schoolkamp groepen 7 en 8; het was superleuk! 
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben enorm genoten van het alternatieve schoolkamp!             
Er waren verschillende leuke activiteiten in (en rondom) Brummen georganiseerd zoals het Klimbos, 
vossenjacht, zwemmen, heerlijke barbecue, enz. enz. Nogmaals dank aan alle ouders die dit mogelijk 
hebben gemaakt, het was in beide groepen zeer geslaagd! Hieronder ziet u enkele van de vele 
highlights van beide kampen.  
 
Vanaf volgend schooljaar willen we het schoolkamp wat anders gaan organiseren. Primair is het kamp 
bedoeld voor de kinderen van groep 8 om samen met elkaar de basisschoolperiode gezamenlijk af te 
sluiten. Op de St. Pancratius was het een aantal jaren de gewoonte dat ook groep 7 mee ging op 
kamp. Deze gewoonte stamt vooral uit de tijd dat er nog sprake was van combinatiegroepen. We 
hebben hier als team en MR met elkaar over gesproken en het besluit genomen dat vanaf volgend 
jaar alleen groep 8 op kamp gaat. Op die manier is het ook echt iets bijzonders voor groep 8 en 
kunnen zij met elkaar de basisschooltijd feestelijk afsluiten.  
 

  

Kampvuur en marshmallows (kamp groep 7) Graffiti maken door elk kind (kamp groep 7) 

  
Schieten (kamp groep 7) Nacht bioscoop Rhienderoord (kamp groep 8) 

  
Klimbos (kamp groep 8) Barbecue (kamp groep 8) 

 

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. 

Daarnaast is er ook aandacht voor nieuwe kleuters, 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 druk bezig met de voorbereidingen voor de musical “Expeditie Beachclub”. De andere 
kinderen op school zijn ontzettend benieuwd. De musical is voor de kinderen een heel belangrijk 
moment en ze zijn er bijna helemaal klaar voor. 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. 
De ouders/gezinnen/opa’s en oma’s van leerlingen uit groep 8 hebben een uitnodiging met 
aanvangstijd, enz. ontvangen.. 

De kinderen uit de groepen 1 t/m 7 gaan vrijdag genieten van de musical. Dank aan de ouders van 
groep 8 die meehelpen met het decor, het afscheidscadeau, het ophalen, opbouwen, afbreken en 
terugbrengen van de tent, enz 

 

Jaarboek 
De kinderen ontvangen dit jaar weer een prachtig jaarboek dat ze kunnen bewaren als herinnering 
aan schooljaar 2020-2021. Dit is een mooie Pancratius traditie. De volledige lay-out is gedaan door 
Merei Zwijnenburg en het jaarboek wordt weer gedrukt door Hilarius. Heel veel dank Merei!  
Het jaarboek is alleen mogelijk met financiële steun van sponsors, dank daarvoor. U vindt de sponsor 
advertenties in het jaarboek. Voor volgend jaar zoeken we iemand die de opmaak van het jaarboek 
zou willen verzorgen.  
 

 

OUDERS 

 

 
 
Voorstellen nieuwe leerkrachten 
 

Simone Obdeijn 
Graag wil ik mijzelf even voorstellen.  Mijn naam is Simone Obdeijn, ik ben 29 jaar oud. Samen met 
mijn vriend woon ik sinds enkele jaren in Twello. Naast mijn werk vind ik het leuk om te koken, creatief 
bezig te zijn en te reizen. Ook ben ik lid van een scoutinggroep in Schalkhaar. Daar begeleid ik 
nieuwe leiding. Ik heb er veel zin in om na de vakantie te starten op deze school.  
 
De eerste twee weken van het schooljaar vervang ik juf Marieke, daarna start zij weer na een periode 
van verlof. Vanaf oktober werk ik in groep 7 en vervang ik juf Niké tijdens haar verlof. Verder ga ik het 
hele schooljaar in alle groepen werken vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zodat we de 
kinderen zo goed mogelijk kunnen gaan begeleiden. We gaan er een mooi en fijn schooljaar van 
maken!  
 
 

 

Formatie 2021-2022 (update!) 
U heeft van ons de formatiebrief ontvangen, deze is voor de kleutergroepen echter al weer 
achterhaald. Met veel plezier melden we u dat we een nieuwe leerkracht hebben voor groep 1-2b.  

Ronald Sengers wordt, naast juf Margriet, de meester van groep 1-2b. Hij stelt zich elders in deze 
nieuwsbrief kort aan u voor. We vinden het erg leuk dat we een meester hebben weten te verbinden 
aan onze school, een kleutermeester is misschien nog wel extra bijzonder.  

De leerkrachten van de groepen 1-2 geven op de volgende dagen les: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

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

Groep 1-2b meester Ronald meester Ronald meester Ronald juf Margriet juf Margriet 

 

Juf Sonja zal in beide kleutergroepen gaan ondersteunen, hiervoor worden nog afspraken gemaakt 
m.b.t. werkdagen. We heten Ronald Sengers van harte welkom op de Pancratiusschool.  



Ronald Sengers 
Hierbij wil ik me graag voorstellen. Ik ben Ronald Sengers (50 jaar jong).                                               

Ik word de nieuwe leerkracht in groep 1-2 op de maandag, dinsdag en                                          

woensdag. Onlangs ben ik samen met mijn vrouw naar Vorden verhuisd.                                          

Mijn verhuizing valt samen met het komen werken op de St. Pancratius-                                         

school in het prachtige Brummen. 

Afgelopen jaren ben ik kleutermeester geweest op een school in Amsterdam.                                      

Ik heb in het verleden voor verschillende groepen gestaan, maar mijn passie                                      

ligt bij het werken met kleuters. En ik ben erg blij dat ik deze passie kan voort-                                     

zetten op de St. Pancratiusschool. Vanaf de eerste stap die ik in de school zette voelde ik me hier 

meteen thuis. Wat een prettige en gezellige sfeer hangt hier op school! En als natuurmens (ik wandel 

en fiets graag) ben ik ook erg gecharmeerd van de buitenruimte van de school. Veel groen en 

mogelijkheden om met de kinderen naar buiten te gaan voor lessen. 

Ik kijk er naar uit jullie als ouders en jullie kinderen te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. We 

gaan er samen een mooi en leerzaam schooljaar van maken. Ik wens jullie allemaal een fijne 

zomervakantie en tot in het nieuwe schooljaar! 

Esmé Vonk 
Beste ouders, mijn naam is Esmé Vonk, ik ben 24 jaar en woonachtig in Deventer. Op dit moment sta 

ik voor groep 8 op basisschool de Schakel in Apeldoorn. Na de zomer werk ik op maandag en dinsdag 
in groep 6 en op donderdag en vrijdag in groep 5. Ik heb er ontzettend veel zin in om op de 

Pancratiusschool te komen werken! Dat we maar een prettige samenwerking tegemoet mogen 

gaan. Groetjes, een fijne vakantie en tot gauw!  

 

Afscheid Ellen Ferwerda en Isabel Suurmeijer 
We gaan afscheid nemen van juf Ellen en juf Isabel. Wij willen u de gelegenheid bieden om hen nog 
even gedag te zeggen. Dat kan op donderdag 15 juli na schooltijd van 14.00 uur. We moeten helaas 
nog steeds de anderhalve meter regel hanteren, hopelijk blijft het goed weer zodat u deze 
leerkrachten buiten een elleboog i.p.v. een hand kunt geven. We wensen Ellen en Isabel alle goeds 
voor de toekomst en we hopen dat velen van u hen even zullen begroeten.  
 

Slippers/sandalen 
Met het oplopen van de temperaturen en het mooie weer buiten zien wij steeds vaker kinderen op 
teen-/badslippers naar school komen. Omdat de juffen regelmatig geconfronteerd worden met 
valpartijen en kinderen die zich bezeren tijdens het spelen als gevolg van het dragen van dit soort 
slippers, geven wij u het advies mee te kiezen voor ander schoeisel voor uw kind(eren) wanneer zij 
naar school gaan. Wij stellen het op prijs als de kinderen sandalen of stevige slippers dragen. We zijn 
ook een sportieve school en bij sportieve activiteiten is het dragen van goed schoeisel aan te bevelen. 
 

Rapport en oudergesprekken 
U heeft het rapport en het protfolio van uw kind(eren) ontvangen. U heeft gezien dat we proberen om 
de informatie naar u als ouders verder te verbeteren. D.m.v. deze twee mooie nieuwe mappen hopen 
we dat dit steeds beter lukt en dat uw kind(eren) later twee mooie bewaarmappen hebben naast de 
verschillende jaarboeken die zij hebben ontvangen door de jaren heen.  
 
We hopen dat u prettige en waardvolle gesprekken heeft gevoerd met de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Volgend schooljaar hopen wij u weer persoonlijk in de school te mogen begroeten. Het zou 
fijn zijn als de rapport- en portfoliomappen voor de zomervakantie weer terug op school zijn.  

 
Opbouw musical tent en afbreken 
Dank aan de ouders van groep 8 die de tent hebben opgehaald bij Jan de Winkel, deze hebben 
opgebouwd en zaterdag weer zorgen dat alles teruggaat.  

 
 
 



Halen en brengen na de zomervakantie 
Al meer dan een jaar werken we op een andere manier met de inloop en het naar huis gaan.  
Na de zomervakantie willen we de inloop in stand houden zoals deze op dit moment georganiseerd is. 
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 1-2b en 3 door de voordeur naar binnen komen aan de 
kant van de Oude Eerbeekse weg.  
Kinderen uit de groepen 1-2a, 6, 7 en 8 komen naar binnen aan de pleinkant van de school bij de 
schommels. Kinderen uit de groepen 4 en 5 komen naar binnen aan de pleinkant bij het schuurtje.  
Kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen. Bij het naar huis gaan komen de kinderen allemaal aan 
de pleinzijde naar buiten, dit heeft ook te maken met de verkeersveiligheid aan de Oude 
Eerbeekseweg.  

 
Engels examen 
Groep 8 heeft dit jaar geen examen Engels kunnen doen. Vanaf maart 2020 is er vooral ingezet op de 
basisvakken: rekenen, lezen, rekenen en spelling. Dit is vanuit het ministerie van onderwijs ook 
geadviseerd. Deze vakken zijn ook in de thuiswerkperiodes het meest uitgebreid aan de orde geweest 
omdat ze van groot belang zijn en ook nog eens zwaar wegens bij de kansrijke advisering richting het 
voortgezet onderwijs. We hebben daarbij de keuze gemaakt dat we het niet reëel vinden om iets te 
toetsen dat veel minder aan de orde is geweest en daardoor een vertekend beeld geeft. In alle drukte 
zijn we vergeten dat eerder dit jaar te communiceren, onze excuses daarvoor.  
 

Start aanbouw Pancratius 
Op de eerste maandag van de zomervakantie (maandag 19 juli) worden er door bouwbedrijf Linthorst 
hekken geplaatst om een stuk speelplaats dat tegen de Oude Eerbeekseweg aanligt aan de kant van 
de kleutergroepen. Alle procedures zijn doorlopen en we hebben groen licht gekregen om de bouw te 
starten. We zijn voorzichtig optimistisch dat we groep 8 tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie 
kunnen verhuizen naar het nieuwe lokaal.  

 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Zo aan het einde van het schooljaar zit de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk vol. Neem 
even een kijkje, we zullen de spulletjes deze week uitstallen zodat u even kunt kijken. Wat overblijft 
schenken we aan een goed doel.  

 

  



 
 
Vakantierooster 2021-2022  
Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals  het   vastgestelde vakantierooster aan voor het 
nieuwe schooljaar.  

• 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 

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2021-2022 waarin ook alle 
studiedagen en alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven. 

 

Informatieavonden   
Volgend schooljaar willen we u d.m.v. informatieavonden in alle groepen informeren over het nieuwe 
schooljaar. We willen hiermee de korte gesprekken aan het begin van het schooljaar vervangen.  
 
We hebben de groepen over meerdere avonden verspreid. Hiermee houden we rekening met 
mogelijke RIVM-richtlijnen. Het lijkt ons na de zomer sowieso handig om hier nog voorzichtig mee om 
te gaan. Daarom lijkt het ons bij voorbaat niet verstandig om in veel groepen tegelijk een ouder 
informatieavond te houden.   

 

Het kan dus zo zijn dat de avonden alsnog geannuleerd worden als dit vanwege nieuwe 
coronabesmettingen door bijv. de ‘Delta-variant’ door het RIVM wordt afgeraden.  

 

Op dit moment denken we, dus onder voorbehoud, aan de volgende avonden:  
 
Maandag 13 september 2021: groepen 4, 5, 7 en 8 

Woensdag 15 september: groepen 1/2, 3 en 6  

  
  

Ouders, Ouderraad en medezeggenschapsraad bedankt!   
Aan het einde van het schooljaar is een dankwoord aan de ouders, de leden van de ouderraad (OR) 
en de medezeggenschapsraad (MR) op zijn plaats. Zonder deze hulp zijn veel activiteiten gedurende 
het schooljaar niet mogelijk. Ouders, OR en MR bedankt voor de hulp en voor het meedenken 
gedurende het afgelopen schooljaar. Zelfs in coronatijd konden wij, wanneer nodig, een beroep op 
jullie doen. Ook volgend schoolkaar bouwen we graag met jullie hulp verder aan goed onderwijs op 
onze school.  
  



 
 
Gym 2021-2022 
       
Groep 1-2  
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en het speel-  
lokaal. Het liefst hebben we, in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegings-  
lessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op 
school bewaard. Tijdens de bouwwerkzaamheden spelen en sporten de kleuters uiteraard op een 
veilig deel van de speelplaats.    
Groep 3 t/m 8  
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De groepen 3 en 4 worden op 
donderdag per bus vervoerd naar Rhienderoord. De groepen 5 t/m 8 gaan op maandag per fiets 
naar de gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele ouders.   
  
Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid mag u ervan uitgaan  
dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van en naar Rhienderoord. In alle andere 
gevallen zal de gymles doorgaan. Bij twijfel kunt u tussen 08.00 en 08.15 uur via het algemene 
telefoonnummer van de school (0575-561906) contact opnemen met de groepsleerkracht die de 
gymles verzorgt.  
De eerste maandag na de zomervakantie wordt er nog niet gegymd in Rhienderoord.  
  

 
Babynieuws 
Meester Per en zijn vriendin Sanne verwachten in november een broertje of zusje voor Bas, Jip en 
Suus. Gelukkig verloopt de zwangerschap voorspoedig. 

 
Sportakkoord: gemeente 
In de gemeente Brummen wordt er d.m.v. het Lokaal Sportakkoord geprobeerd om sport en bewegen 
op alle mogelijke manieren te stimuleren. Een van de initiatieven die we voor alle scholen i.s.m. 
verenigingen en Sportkompas hebben geïnitieerd is zwemmen. Er is subsidie toegekend aan alle 
scholen in de gemeente om met de groepen 7 en 8 een aantal weken te gaan 
zwemmen in Rhiederoord. De Pancratius gaat starten in september.   
De groepen 7 en 8 gaan op vrijdag 4, 11, 18 en 25 september zwemmen.   
Groep 7 van 12.30 t/m 13.15 uur  
Groep 8 van 13.15 t/m 14.00 uur  

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Mad Science zomerkamp 
De laatste jaren heeft Mad Science meerdere keren naschoolse lessen wetenschap en techniek 
gegeven. Deze zomer worden er kampen georganiseerd op verschillende locaties in Nederland.  
 
Tijdens dit zomerkamp gaan de kinderen 4 dagen lang  zelf allerlei experimenten uitvoeren, krijgen ze 
indrukwekkende demonstraties en is er natuurlijk genoeg ruimte om lekker met elkaar te spelen en 
nieuwe vriendjes te maken. 
 
Bekijk de Mad Science zomerkamp website via: https://nederland.madscience.org/zomerkamp.aspx  
 
Locatie van het kamp: Bibliotheek Brummen 
Graaf van Limburg Stirumplein 10, Brummen 

Tijd:    Dagelijks van 09:00 - 16:00 uur 
Kosten:   € 195,00 (4 dagen), € 55,00 (dag) 
Data:    maandag 26 juli, dinsdag 27 juli, woensdag 28 juli, donderdag 29 juli. 
Bijzonderheden: Naast dat er voldoende inschrijvingen nodig zijn, moeten ook de Corona 

maatregelen het toestaan. Uiterlijk twee weken voor aanvang krijgt u bericht of 
het kamp doorgaat. Zo niet, dan ontvangt u uiteraard de aanbetaling terug. 

 
 

Laatste schooldag 
Vrijdag 16 juli hebben we onze laatste schooldag. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij om te gaan 
genieten van een welverdiende zomervakantie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
 

 
 
 
 
Hieronder vindt u de bijlagen: 

1. Bibliotheek (verschillende bijlagen) 
2. Mad Science kamp 
3. De Typejuf 
4. HOB Vossenjacht 

 
 
 
 
 
 

https://nederland.madscience.org/zomerkamp.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 
 


