
 

 

AGENDA  

 
September en oktober 2021 
13-09 t/m 24-09  : Pré-adviesgesprekken gr. 7  
di 21-09  : Prinsjesdag 
di 21-09  : Pancopost 2 
di 21-09  : Schoolfotograaf  
wo 22-09  : Schoolfotograaf 
wo 22-09  : Open dag handbal Brummen in Rhienderoord (zie flyer onder nieuwsbrief) 
vr 24-09  : Start sport- en spelactiviteiten door Aventusstudenten voor groep 1 t/m 4  

: Sportdag groepen 5 t/m 8 voor Brummense scholen 
zo 26-09  : Brummense dijkloop (zie flyer onder deze nieuwsbrief) 
ma 27-09  : Verwachte levering vloeren aanbouw 
   : MR-vergadering 
di 28-09  : Leerlingenraad 
wo 29-09  : Start Kinderpostzegelactie (groepen 7 en 8) 
wo 06-10  : Start Kinderboekenweek 
vr 08-10  : Schrijver op bezoek: groepen 5 en 6 
ma 11-10  : Leerlingenraad 
   : Schrijver op bezoek: groepen 7 en 8 
di 12-10  : Pancopost 
vr 15-10  : Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
18-10 t/m 22-10  : Herfstvakantie 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 

Gymles door docenten stichting Sportkompas (aan alle groepen!) 
In de vorige Pancopost hebben we u bericht over de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 in sportzaal 
Rhienderoord. Bij de gemeente is een aanvraag voor de NPO subsidie ingediend voor alle 
basisscholen in Brummen en Eerbeek. Deze is gehonoreerd.  
 
Stichting Sportkompas is inmiddels begonnen met gymlessen aan alle scholen. Vorige week maandag 
zijn twee sportdocenten van Sportkompas ‘s ochtends begonnen met gymlessen aan onze kleuters. 
De samenwerking met Sportkompas verbetert het aanbod in het bewegingsonderwijs van de scholen. 
Na de bewegingslessen aan de kleuters in onze speelzaal geven de docenten in sportzaal 
Rhienderoord op maandag les aan de groepen 5 t/m 8. Op donderdag krijgen de groepen 3 en 4 
gymlessen van de sportdocenten in Rhienderoord.  

 
Sport- en spelactiviteiten door Aventus studenten; groepen 1 t/m 4 

Vanaf a.s. vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een sport- en spelles op het plein van 
studenten van Aventus (beroepsonderwijs) onder begeleiding van een sportdocent. Vorig schooljaar 
zijn we gestart met deze sportieve samenwerking met Aventus en Sportkompas. We willen de 
leerlingen graag een brede motorische en sociale basis aanleren en daar past dit mooie initiatief erg 
goed bij.  
 

Sportdag Brummense scholen; groepen 5 t/m 8 

Sportkompas organiseert a.s. vrijdag een sportdag voor de groepen 5 t/m 8 van de Brummense 
basisscholen bij Sportclub Brummen en bij Rhienderoord. De voorbereidingen zijn nog in volle gang. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten vrijdag om 08.45 uur verzamelen bij Sportclub Brummen. 
De kinderen moeten deze dag zelf eten en drinken meenemen (fruit/lunch/drinken). De sportdag is om 
13.30 uur afgelopen. Kinderen kunnen worden opgehaald bij Rhienderoord; indien uw zoon/dochter 
zelfstandig naar huis mag fietsen, dit graag melden bij de leerkracht. Mocht u nog in de gelegenheid 
zijn om te helpen, dan horen we dit graag. Het belooft een hele leuke en actieve dag te worden! 
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Leerlingenraad 
Ook dit schooljaar gaan we verder met de leerlingenraad. De leerlingenraad  
vergadert samen met de directeur met een agenda en notulen. De kinderen  
houden in hun eigen klas een vergadering waaruit punten voor de leerlingen- 
raad naar voren komen. Die kunnen worden ingebracht.   
 
In de leerlingenraad zitten een meisje en een jongen uit de groepen 5 t/m 8. Deze acht leerlingen 
denken mee over allerlei zaken betreffende de school. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de 
school en we merken dat ze dat jaarlijks heel knap doen. We vinden het als school fijn om te zien dat 
de leerlingen erg betrokken zijn.   

 

In schooljaar 2021-2022  worden de kinderen op de Pancratiusschool vertegenwoordigd door: 
Groep 5: Fem en Filip 

Groep 6: Vera en Niels 

Groep 7: Eefje en Levi 
Groep 8: Célina en Daniël  
 
We wensen deze leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe in de leerlingenraad. De eerste 
vergadering vindt dinsdag plaats. Wij bedanken nogmaals de leerlingen die vorig jaar in de 
leerlingenraad zaten (Lisa, Julius, Mina, Finn, Maud, Nikos, Jip en Jurre) voor hun goede bijdrage aan 
alle mooie ontwikkelingen op onze school.  
 

Kinderpostzegelactie; groepen 7 en 8 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan zich ook dit jaar weer volop inzetten voor een groep 
kwetsbare kinderen die de hulp hard nodig hebben. Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 
oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start.  
 
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in 
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met 
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over 
mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt 
wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar 
extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  

 
Nederlands bekendste striphelden Olivier B. Bommel en Tom Poes sieren dit jaar op de zegel van 
Stichting Kinderpostzegels. In 1941 verscheen het eerste van de 177 verhalen die zijn bedacht door 
Marten Toonder (1912-2005). Samen met zijn vriend Olivier B. Bommel beleeft Tom Poes talloze 
avonturen. Hij stond bijna 60 jaar lang vrijwel dagelijks in de Nederlandse kranten en vanaf 1955 
waren de avonturen van Tom Poes en Olivier B. Bommel ook in het vrolijke weekblad Donald Duck te 
volgen. De kinderen uit de groepen 7 en 8 starten op woensdag 29 september a.s. met de actie! 
  
Meer informatie over de kinderpostzegelactie vindt u op: https://www.kinderpostzegels.nl/geef-meer-
kracht/ 
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Vlinders in groep 3 
Groep 3 heeft twee leuke en interessante gastlessen over vlinders gehad. In de klas staat een grote 
pot met rupsen. Enkele rupsen zijn al verpopt tot vlinder. De kinderen hebben de vlinders buiten uit 
laten vliegen. Het is een leerzaam project. Voor geïnteresseerde kinderen en ouders is er een 
mogelijkheid om nachtvlinders te bekijken. Daarover leest u in het stukje hieronder meer. 
 

Nachtvlinders kijken 
Hebt u wel eens een nachtvlinder van dichtbij willen zien, of er een gefotografeerd? Wat veel mensen 
niet weten dat er verschrikkelijk veel nachtvlinders zijn, waarvan er ook heel veel prachtige kleuren 
hebben. Op 24 september aanstaande krijgt u de kans om ze te bewonderen.  

In samenwerking met gidsen van het IVN Eerbeek e.o. organiseert het BBO, Bruisend Brummen 
Oikomene een nachtvlinderavond. Deze vindt op 24 september a.s. vanaf 19.30 uur plaats in de tuin 
van de woning aan de Cortenoeverseweg 68 in Brummen, het huis van familie Brummelman.   

Zij vinden het heel leuk dat bezoekers na het vallen van de avond in hun tuin op zoek gaan naar 
nachtvlinders die door ultraviolet licht, voor onze ogen onzichtbaar maar voor sommige nachtvlinders 
onweerstaanbaar, aangetrokken worden.  

Op een opgespannen wit laken kunnen veel vlinders neerstrijken, en door de toeschouwers met 
smartphone en camera gefotografeerd worden. De bezoekers kunnen in het donker op zoek gaan 
naar op de in de tuin staande bomen waarop de nachtvlinders aangetrokken worden door een voor 
hen smaak- en geurverpreidend mengsel van stroop en een paar andere lekkere zoete dingen. Er 
zullen deskundige gidsen zijn die u/jou met raad en daag kunnen bijstaan en eventuele vragen 
beantwoorden. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd, en vooral voor ouders met kinderen is dit een 
geweldige ervaring. 

Wij vragen aan de bezoekers: kom in verband met de beperkte parkeermogelijkheden zoveel mogelijk 
op de fiets. Aan bezoekers wordt gevraagd om rekening te houden met de geldende Corona-
maatregelen. Met de gemaakte foto’s kunt u/jij meedoen met de op 2 en 3 april in de Pancratiuskerk te 
houden expositie. Foto’s kunnen gemaild worden naar: janloonstra44@gmail.com.  Veel plezier! 

  

Poëzie wedstrijd; leerlingen uit groep 3 t/m 8 
Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit groep 3 t/m 8 van de basisschool mogen meedoen aan de poëzie 

wedstrijd. Doe dat vóór 5 februari 2022.  

Tip! Lees de schrijftips op www.poeziepaleis.nl  

Hoe kun je meedoen? 
- Schrijf zelf 1, 2 of 3 gedichten. 

- Ga naar www.poeziepaleis.nl. Kies de wedstrijd Kinderen & Poëzie  

en klik door naar gedicht insturen.  

- Vul je gegevens in op het deelnameformulier. 

- Typ je gedicht(en) in het formulier (maximaal 3). 

- Controleer of alle gegevens kloppen en verstuur je inzending. 

mailto:janloonstra44@gmail.com
http://www.poeziepaleis.nl/
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Let op: Stuur je liever je gedicht per post? Print dan het deelnameformulier, vul het in en stuur je 

inzending naar: Poëziepaleis t.a.v. Kinderen & Poëzie, Walstraat 34, 9711 VS Groningen 

Onderaan deze nieuwsbrief leest u meer over de poëziewedstrijd in de bijgevoegde flyer.  
 

 
OUDERS 
 
Gaby Hogendorp in verwachting 
Juf Gaby en haar vriend Simon verwachten in februari  
2022 hun eerste kindje. Wij hebben ze hiermee van  
harte gefeliciteerd en we wensen juf Gaby een voor- 
spoedige zwangerschap toe.  

 
Absenties doorgeven via Parro: 
Met ingang van heden is het voor ouders/verzorgers mogelijk om via de Parro app een ziekmelding of 

een absentie aan ons door te geven. Op deze manier hoeft u niet naar school te bellen, maar kunt u 

het meteen doorgeven. Absenties die via de App kunnen worden gemeld zijn: Ziek /  Doktersbezoek / 

Tandartsbezoek.  

In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. Wij verzoeken u 

daarom nadrukkelijk om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten 

plaatsvinden.   

Verlofaanvragen om andere dan de hierboven genoemde redenen dienen ruim van tevoren te worden 

aangevraagd bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Voor meer informatie hierover 

verwijzen wij u naar de website van onze school. 
 

Privacyvoorkeuren doorgeven via Parro: 
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. 
Naast dat het wettelijk verplicht is, is het ook prettig om met ieders persoonlijke voorkeuren rekening 
te houden. Als ouder heb je het recht om aan te geven of je kind op de foto mag of niet en waar die 
foto’s geplaatst mogen worden. Zo kun je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet 
op Facebook mogen staan, maar wel via Parro gedeeld mogen worden.   
 
In Parro staat geregistreerd wat u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-voorkeuren 
voor uw kind(eren). Tot 22 oktober kunt u, indien gewenst, via Parro de privacy voorkeuren voor uw 
kind(eren) wijzigen. Hoe doet u dit? Ga naar het tabblad “Instellingen”. Tik op “Privacy-voorkeuren”. 
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter de naam van het kind.  
Na deze datum is het wijzigen van de privacy voorkeuren enkel mogelijk middels een formulier dat op 
school verkrijgbaar is. 

 
Nieuw kleutermeubilair en verkoop oude stoeltjes voor goed doel !! 
De kleutergroepen hebben gisteren 60 nieuwe stoeltjes ontvangen. De oude kleuterstoelen willen we 
voor een goed doel verkopen aan ouders die daar interesse in hebben. In eerste instantie zijn dat 
ouders van de kleuters die nu in de groepen 1-2 zitten. Zij kunnen een stoeltje kopen. Zijn er daarna 
nog stoelen te koop dan kunnen ook andere ouders een stoeltje kopen. Wij gaan de oude kleuter-
stoeltjes verkopen voor € 7,50 per stuk. De hele opbrengst komt ten goede aan een 
crowdfundingsactie voor Eva Peelen.  
 
Eva is de dochter van Jacco Peelen. Jacco is de verenigingsondersteuner van stichting Sportkompas. 
Hij is tevens werkzaam als teamleider van zwembad Rhienderoord. Jacco ondersteunt onze school bij 
al onze sportieve ambities. De reden dat wij Eva willen helpen staat los van Jacco. Wij zijn geraakt 
door haar verhaal en wij vinden het als school belangrijk om ons in te zetten voor anderen. Eva is 
vandaag 20 jaar geworden en wij wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid toe. De nieuwe 
operatie is daarvoor wel noodzakelijk. Haar gezondheidstoestand is precies waarom wij Eva willen 
helpen.  
 
Bij Eva is in 2018 de diagnose ME gesteld. Geschat wordt  



 

 

dat er in Nederland ongeveer 27.000 ME-patiënten zijn  
(Klein Rouweler, 1999). De ziekte is in veel gevallen  
chronisch en kan een grillig verloop hebben. In 2020 heeft  
Eva een levensreddende operatie ondergaan in Barcelona,  
waarbij de bovenste twee nekwervels zijn vastgezet aan  
haar schedel, zodat de hersenstam geen compressie meer  
kan hebben.  
Een aanvullende operatie bleek noodzakelijk en de kosten hiervan bedragen 80.000 euro. Deze 
specialistische operatie zal in Barcelona worden uitgevoerd en is nodig om Eva kwaliteit van leven te 
geven. Haar vader Jacco heeft daarom een crowdfundingsactie opgezet. Op 30 september (volgende 
week!) gaat Eva naar Barcelona voor de aanvullende operatie.  
 
Om Eva te helpen is Stichting Geef Eva Toekomst opgericht. Meer informatie vindt u op:  
https://geefevatoekomst.nl/  
 
De opbrengst van ons oude meubilair willen wij als school dus doneren aan de stichting die de 
crowdfundingsactie beheert om de benodigde 80.000,-- euro op te halen. De teller staat vandaag 
(15.00 uur) op 63.415,00 euro.  
 

Bent u geïnteresseerd in een kleuterstoeltje dan kunt u een mail sturen naar Per 
Theeuwes of Annemiek Draaijer, zij zetten uw naam vervolgens op de bestellijst. 
A.s. donderdag en vrijdag start de verkoop.  
 
De stoeltjes zijn dan te koop op ons plein bij het podium vanaf 14.00 uur. We 
hopen dat alle stoeltjes een nieuw leven krijgen en dat u ons door een bijdrage van 
7,50 helpt aan een mooi bedrag voor Eva Peelen. 

 
Wij wensen Eva vandaag een hele fijne 20e verjaardag toe! 
 
De schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf is vandaag en morgen op school aanwezig. Van ieder kind worden individuele en 
groepsfoto’s gemaakt tijdens schooltijd. Op woensdag worden ook de broer-zus foto’s van broers/ 
zussen die allen op school aanwezig zijn gemaakt. Het is ook mogelijk om een foto van uw kind te 
laten maken met een broer of zus die niet op de Pancratiusschool zit. Hiervoor worden geen extra 
kosten berekend. U kunt hiervoor een afspraak maken bij fotostudio Lifetime in Brummen. Dat doet u 
door te mailen naar info@fotostudiolifetime.nl of door te bellen naar 06-53903293 (in de ochtend). De 
foto’s zijn naderhand online te bekijken e/o te bestellen. 

 
Aanbouw  
Gisteren is er gewerkt rondom de toekomstige aanbouw. Alles is vlak gemaakt. De vloerplaten worden 
vanaf 27 september (a.s. maandag) geleverd. Daarna kan er verder gebouwd gaan worden.  
 

Versoepelingen coronamaatregelen basisonderwijs  
Het kabinet heeft voor het basisonderwijs  tot een aantal versoepelingen in de Coronamaatregelen 
besloten.  

De belangrijkste veranderingen zijn: 

• Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang 
is vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind 
thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur 
klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen 
van de besmetting. 

• Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. 
Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een 
uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 
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(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover 
verloopt altijd via de GGD. 

• Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep, kan de GGD nog wel aanvullende 
adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep. 

• Het blijft van belang om school, ouders en medewerkers te informeren over de besmetting. 

• Medewerkers die immuun zijn hoeven bij een besmetting niet in quarantaine. Medewerkers 
die niet-immuun zijn gaan wel in quarantaine. 

• De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te 
vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te 
laten in de school.  
 

De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel gelden. Met 
het opvolgen van deze regels en de inzet van preventief zelftesten door niet-immune 
personen worden besmettingen en verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen.  

De beslisboom is aangepast aan de nieuwe regelgeving. De meest recente versie van de beslisboom 

treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan (versie 20-09-2021). Lees deze goed door. Voor overleg 

kunt u altijd contact opnemen met school. Wij blijven op school extra aandacht houden voor hygiëne. 

Zo zal er nog steeds extra schoongemaakt worden en zijn er meerdere momenten waarop de 

kinderen hun handen moeten wassen. 

 

Wanneer mag uw kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus?  

Uw kind mag gewoon naar school als het verkoudheidsklachten heeft. Hoest uw kind veel of het last 
van benauwdheid of koorts dan moeten kinderen wel thuisblijven. Dat geldt ook bij het wachten op 
een testuitslag. Kinderen tot en met 12 jaar laten testen bij verkoudheidsklachten kan nog steeds, 
maar dit is geen dringend advies. Wanneer een klasgenoot van uw kind positief getest is op corona, 
en uw kind ontwikkelt daarna klachten, dan dient de leerling wel thuis te blijven.  

Bij deze Pancopost ontvangt u als extra bijlage de nieuwe beslisboom (van 20 september 2021) 
 
 

Luizencontrole 
Normaal gesproken worden de leerlingen op de woensdag na elke vakantie op schools gecontroleerd 
op hoofdluis. De RIVM-richtlijnen zijn versoepeld, dit houdt in dat er weer luizencontroles 
georganiseerd kunnen gaan worden vanaf de herfstvakantie.   
Wij zoeken weer ouders die op de woensdagen na de vakanties willen helpen met de luizencontroles 
op onze school. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Margriet Smit, email: 
m.smit@veluwseonderwijsgroep.nl 
 
Meer 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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