
AGENDA  

 
September 2021 
di 31-08  : Pancopost 1  
wo 01-09  : Studiedag: alle leerlingen vrij 
vr 03-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord (graag fiets meenemen) 
do 09-09  : Groep 3-4 gym Rhienderoord (met busvervoer) 
vr 10-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
ma 13-09  : OR-vergadering (1) 
ma 13-09  : Online informatieavond via Teams; gr. 4 en 5 (uitnodiging volgt) 
ma 13-09  : Informatieavond groep 8 
wo 15-09  : Online informatieavond via Teams; gr. 1-2a, 1-2b, 3 en 6 (uitn. volgt) 
13-09 t/m 24-09  : Informatiegesprekken gr. 7 (uitnodiging volgt)  
di 21-09  : Prinsjesdag 
vr 17-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
di 21-09  : Pancopost 2 
di 21-09  : Schoolfotograaf  
wo 22-09  : Schoolfotograaf 
vr 24-09  : Sportdag groepen 5 t/m 8 voor Brummense scholen 
wo 29-09  : Start Kinderpostzegelactie (groepen 7 en 8) 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Kanjer  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Wij gaan er als team weer alles aan doen om er voor en 
samen met u en uw kind(eren) een prettig schooljaar van te maken. De eerste schoolweken zijn erg 
belangrijk voor een groep. We proberen te werken aan ‘wij-gevoel’, waarbij iedereen zich gezien en 
geaccepteerd voelt. We noemen dit de 'Gouden Weken'. De komende weken hebben we hier extra 
veel aandacht voor in de groepen met als leidraad de Kanjertraining.   
 
Dagelijks worden er kennismakingsspellen gedaan in de klas, om elkaar nog beter te leren kennen. 
Hoe beter iedereen elkaar kent, hoe meer acceptatie en vertrouwen er is in een groep. Dit vinden wij 
als school erg belangrijk. 
 
Ook wordt in de eerste weken de 'smileyposter' weer besproken in alle groepen en de verschillende 
Kanjerpetten en het bijbehorende gedrag zullen aan de orde komen. Mocht u deze uitleg zelf ook 
(weer) eens willen horen, dan is dit een duidelijk filmpje: https://vimeo.com/349016296. De kinderen 
denken er in de eerste weken ook over na welk gedrag zij zelf vaak laten zien en welke pet daarbij 
hoort. Ook wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en worden er verschillende 
vertrouwensoefeningen met de groep gedaan.  
In alle klassen worden er 'klassenafspraken' gemaakt, waar iedereen zich aan wil houden het 
komende schooljaar. Zo gaan we samen weer een plezierig schooljaar tegemoet. Mocht u nog vragen 
hebben, neem dan een kijkje op de website van de kanjertraining (https://www.kanjertraining.nl) of stel 
uw vraag aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
 

Leerlingenraad 
Ook dit jaar willen we de leerlingen inspraak geven. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 gaan weer 
nieuwe vertegenwoordigers kiezen, die zitting nemen in de leerlingenraad. Ook dit jaar mogen de 
groepen 5 t/m 8 elk een meisje en een jongen afvaardigen. De eerste vergadering vindt in september 
plaats.  
 

Schoolreisjes gr 1 t/m 7 
De schoolreisjes worden dit jaar gepland in juni 2022. Zodra de data bekend zijn zullen wij u hierover 
informeren. Voor groep 7 gaan we nog kijken naar de specifieke invulling van het schoolreisje in de 
vorm van een ‘klassiek’ schoolreisje of dat er een andersoortige leuke alternatieve dag van gemaakt 
gaat worden.  
 

  Pancopost 1         31 augustus 2021 

https://vimeo.com/349016296
https://www.kanjertraining.nl/


 
 

Gymnastiek 

 
Groep 1-2  
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en van het 
speellokaal. 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. Wilt u in de loop van het jaar ook controleren of de schoenen nog passen? 
 
Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De gymlessen beginnen in de tweede school-

week. De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele 

ouders. Voor de groepen 5 t/m 8 zoeken wij nog hulpouders die ons per fiets willen begeleiden. Opgave 

graag bij de betreffende groepsleerkrachten.  

Gymrooster Rhienderoord  

dag tijd groep 

maandag 10.00 t/m 11.30 uur 5 

maandag 10.00 t/m 11.30 uur 6 

maandag 12.30 t/m 14.00 uur 7 

maandag 12.30 t/m 14.00 uur 8 

donderdag 08.30 t/m 10.00 uur  3 

donderdag 08.30 t/m 10.00 uur 4 
 
Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid dan mag u ervan uit gaan 
dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van- en naar de gym. In alle andere gevallen zal 
de gymles doorgang vinden. Bij twijfel kunt u tussen 08.00 en 08.15 uur contact opnemen met de 
groepsleerkracht die de gymles verzorgt op het algemene telefoonnummer van school (0575-561906). 
 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan na de gymles zelf naar huis. Mag dit niet? Dan graag even 
een bericht aan de leerkracht. Kinderen mogen dan met de leerkracht terugfietsen naar school.  
 
We hebben met de vervoerder afgesproken dat de bus voor de groepen 3 en 4 op donderdag vanaf 
het einde van de straat (richting het gemeentehuis) vertrekt omdat deze anders tijdens de 
ochtendspits de straat blokkeert. Graag uw begrip en medewerking, dit wordt immers speciaal 
georganiseerd voor leerlingen van onze eigen school. Zouden ouders van leerlingen uit de groepen 3 
en 4 ervoor willen zorgen dat de leerlingen echt om 08.25 uur aanwezig zijn zodat de bus op tijd kan 
vertrekken?   
 

OUDERS 
 
Nieuwe baan Lotte Bloemheuvel (groep 4) 
Lotte Bloemheuvel heeft per 1 november 2021 een nieuwe baan. Zij gaat vanaf 1 november a.s. aan 
de slag als manager kinderopvang in Apeldoorn. We vinden het voor juf Lotte heel fijn dat zij een 
nieuwe uitdaging aangaat, voor onze school vinden we het uiteraard heel jammer. We zijn al druk 
bezig met het regelen van goede vervanging voor de groep. Juf Lotte zorgt voor een goede overdracht 
naar de nieuwe juf of meester.  

 
Jaarkalender 2021-2022 
A.s. vrijdag ontvangt u de jaarkalender waarin alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan 
aangegeven. Ook ontvangt u de jaarkalender 2021-2022 op papier van ons. In de Pancopost zullen 
aanvullingen en/of correcties op de jaarkalender opgenomen worden middels de bekende agenda. De 
data die genoemd worden in de Pancopost zijn leidend. 

 



De schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zal op dinsdag 21 september en woensdag 22 september 2020 langskomen. 
Wanneer welke groep(en) aan de beurt zijn, hoort u nog.  
 

Aanwezigheid / bereikbaarheid directeur en intern begeleider 

 
Aanwezigheid Per Theeuwes, directeur  
Per Theeuwes is vrijwel dagelijks op school aanwezig. Mocht u een vraag hebben en hij is er niet, dan 

kunt u hem altijd mailen via: p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl  

Per is voor dringende zaken ook bereikbaar op het schoolnummer: 0575-561906 of mobiel op: 06 – 10 

18 47 25. 

Aanwezigheid Annemiek Draaijer, intern begeleider  
Annemiek Draaijer is de intern begeleider op school. Daarnaast geeft zij een dag per week les in groep 
7 (woensdag). Mocht u een vraag hebben dan kunt u haar altijd telefonisch  bereiken op het school-
nummer 0575-561906 of per mail via: a.draaijer@veluwseonderwijsgroep.nl.   

 
Gegevens leerlingen up-to-date? 
Wij vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden. Bent u in de 
vakantie verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke gegevens 
veranderd? Laat het ons weten via panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl zodat we dit kunnen 
aanpassen of loop even binnen bij Per Theeuwes.  

 
Aanbouw  
In de zomervakantie is er een start gemaakt met  
de aanbouw. Eind september komen de vloerplaten  
en kan het opmetselen starten. Voordat er begon- 
nen kon worden was er eerst een officiële aftrap  
door onze leerlingen Célina van den Brink, Tessa  
Woelders en wethouder Ingrid Timmer. Zij hebben  
het eerste piketpaaltje in de grond geslagen.  
Hartelijk dank daarvoor. Célina is gisteren gestart  
in groep 8, het is de bedoeling dat zij over enkele  
maanden, met haar klasgenootjes en leerkrachten,  
verhuist naar de nieuwe aanbouw. Tessa gaat star- 
ten op het voortgezet onderwijs, we wensen haar  
en de andere schoolverlaters veel succes op hun  
nieuwe school.  

 
Informatie over de groep(en) van uw kind(eren) 
Ook dit schooljaar gaan wij u voorzien van alle relevante informatie over het schooljaar van uw 
kind(eren). We hadden persoonlijke informatieavond gepland, de geldende coronarichtlijnen geven 
aan dat dit moet gebeuren met minimaal 1,5 meter tussen de deelnemers. Dat is in ons gebouw 
onmogelijk. Vanuit de overheid volgt op 20 september nadere informatie over de 1,5 m maatregel en 
naar aanleiding daarvan zal het protocol voor het basisonderwijs wellicht worden aangepast.  
 
Na overleg met de Veluwse Onderwijsgroep hebben wij besloten om het als volgt te organiseren: 
 
Groep 1 t/m 6 
De ouders van leerlingen in de groepen 1 t/m 6 worden via Teams uitgenodigd voor de informatie-
avonden. De presentatie via MS Teams wordt opgenomen zodat deze ook op een later tijdstip even 
bekeken kan worden. Dit is prettig voor ouders die kinderen in meerdere groepen hebben of 
onverhoopt niet bij de online presentatie aanwezig kunnen zijn. 
 
Groep 7 
Juf Niké is in verwachting, zij zal in oktober met verlof gaan. In november staan de eerste 
oudergesprekken gepland. Hierin wordt een voorlopig advies gegeven op basis van cito-resultaten t/m 

mailto:p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl
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groep 6. Juf Niké en juf Simone willen alle ouders en leerlingen van groep 7 uitnodigen voor een 
persoonlijk gesprek in week 37 of week 38. In dit gesprek geeft juf Niké aan hoe het met de leerling 
sociaal-emotioneel en cognitief gaat. Samen met de leerling kunnen hier doelen aan gekoppeld 
worden voor de komende periode en voor het schooljaar in groep 7.  
In juni 2022 wordt er een voorlopig advies gegeven dat meegaat naar groep 8. Ook begin groep 8 
wordt natuurlijk nog gewerkt aan de persoonlijke-, sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling van 
alle leerlingen. Uiteindelijk volgt er dan in groep 8 een definitief schooladvies. 
Doordat juf Niké nu al aangeeft waar de kwaliteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden liggen kunnen 
de leerlingen nog gerichter werken aan doelen. De leerling is bij het gesprek aanwezig zodat er goede 
afspraken gemaakt kunnen worden.  
In november zal juf Simone de gesprekken met leerlingen en ouders voeren. Dan kan er gekeken 
worden hoe het met de leerlingen gaat en kunnen er ook nieuwe doelen gesteld worden. We hopen 
op deze manier de kinderen in groep 7 een extra steuntje in de rug te geven. We wensen de 
leerlingen en de ouders van groep 7 alvast fijne gesprekken toe! Een uitnodiging voor de gesprekken 
ontvangen de ouders van groep 7 via de Parro. 
 
Groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan na dit jaar naar het voortgezet onderwijs. Dat is een grote stap die wij 
graag, samen met de ouders, goed begeleiden. De kinderen krijgen de komende tijd les van meester 
Paul, juf Jantine is drie dagen per week in de ochtenden op school aanwezig.  
Groep 8 wordt uitgenodigd voor een informatieavond in de speelzaal van onze school. We merken 
jaarlijks dat er bij ouders van groep 8 leerlingen veel vragen leven over advisering, huiswerk, 
schoolkeuze, jaarplanning, enz. enz. Omdat de groep dit jaar klein is en we graag met deze ouders in 
gesprek gaan worden zij uitgenodigd voor een informatieavond op school. In de (nabije) toekomst 
hopen wij dat alle gesprekken en informatieavonden weer op de oude, vertrouwde manier 
georganiseerd kunnen worden met persoonlijk contact.  
 
Alle groepen 
De gebruikelijke hand-out met groepsspecifieke informatie ontvangt u in de week van de 
informatieavonden. Mochten er na de informatieavonden nog zaken zijn die u graag persoonlijk met 
de leerkracht(en) bespreekt, of zijn er andere belangrijke zaken die u graag persoonlijk met de 
leerkracht(en) deelt dan kan daar een afspraak voor gepland worden. De gebruikelijke hand-out met 
groepsspecifieke informatie ontvangt u in de week van de informatieavonden. 
 

Wanneer mag mijn kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus? 
 
In verband met het Corona-virus gelden nog steeds diverse richtlijnen. Wij verwijzen u naar de meest 

recente versie van de beslisboom die u als bijlage aantreft.  

Lees deze goed door. Voor overleg kunt u altijd contact opnemen met school.  

Wij blijven op school extra aandacht houden voor hygiëne.  

 

Luizencontrole 
Normaal gesproken worden de leerlingen op de woensdag na elke vakantie op schools gecontroleerd 
op hoofdluis. De komende tijd zullen wij u na een vakantie d.m.v. een reminder in de Pancopost 
vragen om zelf uw kind(eren) even te controleren op hoofdluis. Wanneer de RIVM-richtlijnen 
versoepeld worden en er weer ouders in school kunnen komen dan zullen we dit uiteraard aanpassen.   
Informatie over hoofdluis is te vinden op: htps://www.rivm.nl/hoofdluis     
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ  
https://youtu.be/HNkgAIxy1zo 
 
Mede namens het team,  

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