
 

AGENDA  

Oktober / november / december 
 
vr 15-10  : Laatste werkdag Paul Rothengatter, invalleerkracht groep 8 

: Alle leerlingen om 12.00 uur herfstvakantie 
18-10 t/m 22-10  : Herfstvakantie 
ma 25-10  : OR-vergadering 
    : Start Eva Nieuwland, invalleerkracht groep 8 
 wo 27-10  : Vanaf 14.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen van Lotte Bloemheuvel 
ma 01-11  : Start Coen Kramer, leerkracht groep 4 
di 02-11  : Pancopost 4 
    : Naschoolse clinic gr 1 t/m 4: Qigong.  
ma 08-11  : Deze week meekijkochtenden voor ouders 08.30 – 09.00 uur 
do 18-11  : Leerlingenraad 
ma 15-11  : MR-vergadering 
ma 22-11 t/m vr 26-11 : Oudergesprekken gr 1 t/m 7 + voorlopig adviesgesprekken gr 8  
ma 29-11 t/m vr 03-12 : Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
di 23-11  : Pancopost 5 
vr 03-12  : Sinterklaasfeest 
ma 06-12  : OR-vergadering 
ma 13-12  : Leerlingenraad 
di 14-12  : Pancopost 6 
do 23-12  : Kerst op school 
vr 24-12  : Kerst pyjama ochtend; leerlingen om 12.00u vrij 
ma 27-12 t/m vr 07-01 : Kerstvakantie 

 
Verkeerssituatie rondom de school 
De afgelopen periode hebben zich buurtbewoners van onze school gemeld om hun beklag te doen 
over het parkeergedrag van ouders/verzorgers die hun kinderen naar school brengen of halen. 
Meerdere buren hebben aangegeven overlast te ervaren. Regelmatig komt het voor dat auto's worden 
geparkeerd voor een uitrit van de bewoners. Dit leidt tot irritaties bij de omwonenden en vaak ook tot 
gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituaties. 
 
Omdat wij graag de verkeersveiligheid en de relatie met onze buren goed willen houden vragen wij om 
uw medewerking. Wilt u er op letten dat u uw auto niet op de stoep, in een bocht of voor een uitrit 
parkeert. Hierdoor ontstaan situaties waardoor de kinderen in gevaar worden gebracht. De buurt en 
de school vragen u vriendelijk doch dringend goed te letten op uw eigen parkeergedrag.  
 
Om het verkeer rond de school zo beperkt mogelijk te houden vragen wij u om zo veel mogelijk lopend 
of met de fiets naar school te komen. Wij willen leerlingen en ouders die binnen een straal van 1 km 
van school wonen verzoeken om lopend of fietsend naar school te komen. Wanneer u uw kind(eren) 
toch met de auto brengt of ophaalt is het soms handiger om de auto even wat verderop in de wijk te 
parkeren.  
  
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Gym groepen 3 4 en bus 
De gemeente regelt voor de middenbouwgroepen van de scholen het busvervoer. Daar zijn wij erg blij 
mee, het scheelt veel tijd en het is veilig. Wij vinden de veiligheid van de leerlingen erg belangrijk, ook 
voor schooltijd. Om samen op een verantwoorde en overzichtelijke manier met de bus te kunnen 
vertrekken vragen wij de kinderen uit de groepen 3 en 4 om in hun eigen klas te verzamelen. Het is fijn 
wanneer de kinderen om 08.20 uur naar binnen komen. Om 08.25 uur willen de leerkrachten graag 
met de kinderen vertrekken zodat er zoveel mogelijk effectieve leertijd overblijft. Zou u er voor willen 
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zorgen dat de kinderen ’s morgens echt op tijd in de klas zijn. Dit laatste geldt uiteraard voor alle 
kinderen. Wij willen graag om 08.30 uur starten met de lessen. Dank u wel!  
 

 
Buitenschoolse activiteit: Qigong  
 
Vrijdag 8 oktober 2021 was de eerste buitenschoolse activiteit: Waterpolo. Zo’n 20 enthousiaste 

kinderen uit groep 5 t/m groep 8 van onze school hebben meegedaan. Hartstikke leuk! 

De volgende buitenschoolse activiteit is: Qigong.  

Qigong brengt lichaam en geest in evenwicht door zachte beweging, ontspanningsoefeningen en 

ademhalingstechnieken die de levensenergie, de qi, versterken. 

• Qigong is stress verlagend 

• Qigong ontspant je geest 

• Qigong maakt je lichaam soepel en sterk 

• Qigong verbetert je concentratie, 

• Qigong verbetert je balans en je houding 

• Qigong versterkt je weerstand 

• Qigong is geschikt ongeacht je leeftijd of conditie 

De Qigong clinic zal dinsdag 2 november gegeven worden. De activiteit wordt georganiseerd in 

samenwerking met sportkompas & Studio Seiza. De clinic wordt gegeven op het schoolplein van onze 

school. Bij slecht weer wordt het verzet naar dinsdag 16 november. Wanneer het verzet wordt laten 

we u dit via de Parro weten.  

De activiteit vindt plaats van 14.15 tot 14.45 uur. Kinderen kunnen evt. iets te eten en drinken 

meenemen zodat ze vóór de clinic wat energie opdoen voor de buitenschoolse activiteit. De activiteit 

is georganiseerd voor de onderbouw, kinderen uit groep 1 tot en met 4 kunnen zich opgeven. 

Wat heb je nodig/ is handig? Makkelijk zittende kleding, schoenen met soepele zool, flesje water. Bij 

de buitenlessen is het belangrijk dat je behalve warme voeten ook een warme nek houdt. Neem 

bijvoorbeeld een extra vest of een sjaal mee, vooral als het waait.  

Inschrijven kan tot donderdag 28 oktober 2021, we hopen weer op veel opgaven en let op: vol = vol! 

 

Leerlingenraad gestart 
 

 

De leerlingenraad denkt heel goed mee, maandelijks passeren verschillende vraagstukken de revue.  

Vandaag heeft de eerste ‘officiële’ vergadering van de leerlingenraad plaatsgevonden. Op 4 oktober 

hadden de kinderen al kennisgemaakt met elkaar. Zij hebben er veel zin in en wij zijn er als school trots 

op dat de kinderen zo goed met ons meedenken. Leerling betrokkenheid vinden we erg belangrijk! 

 
 
 
 



Kanjertraining 
In de eerste weken van dit schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan de kanjertraining. 
Uiteraard zullen we dit de rest van het schooljaar blijven doen. We spreken 'Kanjertaal'en we 
bespreken het gedrag van de kinderen met behulp van de smileyposter. 
 
De poster met 'dit doen we wel, dit doen we niet' gebruiken we wanneer we de kinderen duidelijk 
willen maken wanneer gedrag wel of niet wenselijk is. Met de poster wordt het voor de kinderen 
duidelijk, concreet en visueel gemaakt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hoe werkt de smileyposter? 
 
Dit doen we wel! 

1. Doe waar je blij van wordt. 
2. Let op jouw klasgenoten en de kinderen om je heen.   

Voelen die zich prettig bij jouw gedrag? 
3. Let op de leerkrachten om je heen. Voelen die zich  

prettig bij jouw gedrag? 
4. Let op jouw vader en moeder. Voelen die zich prettig  

bij jouw gedrag? 
5. Met de krul aan het eind wordt bedoeld: je weet jezelf  

te gedragen. 
Als je rekening houdt met je klasgenoten, de kinderen  
om je heen,  de  leerkrachten, je ouders, dan is de kans  
groot dat je de dingen doet die bij jou passen. Je weet  
jezelf te gedragen. Je bent iemand die te vertrouwen is! 
  
Hoe gaan we om met 'vervelende motortjes'? We geven  
ze geen benzine want dan houden ze vaak vanzelf weer  
op. Hiervoor hebben we in alle klassen de oefening 'motor en benzinepomp' gedaan en dit herhalen 
we in de loop van het jaar meerdere keren, als we merken dat dit nodig is.  
 
Maar wanneer geef je wel benzine? 

1. Als je het leuk vindt wat een vervelend motortje doet. 
2. Als je gaat zeuren en klagen over het vervelende motortje. 
3. Als je je steeds druk maakt om het vervelende motortje. 

 
 
De poster maakt dit alles inzichtelijk.  
 
 

OUDERS 
 
Nieuwe leerkracht groep 4: Coen Kramer 
Gisteren hebben wij kinderen en ouders uit groep 4 laten weten dat wij een opvolger hebben 
gevonden voor juf Lotte. Er komt weer een meester bij! Coen Kramer uit Nijmegen wordt, naast 
Jolanda van den Brink, de meester van groep 4. Meester Coen zal in de week na de herfstvakantie 
kennismaken met de kinderen. Hartelijk welkom op de Pancratiusschool meester Coen!  
 

 
 
 



Afscheid Lotte Bloemheuvel 
Wij hebben u enige tijd geleden reeds geïnformeerd over de nieuwe baan van Lotte Bloemheuvel, 
leerkracht in groep 4. Zij wordt manager bij een kinderopvangorganisatie. De laatste werkdag van juf 
Lotte zal zijn op woensdag 27 oktober a.s. Juf Lotte wil geen groots afscheid. Wel zou zij het leuk 
vinden dat ouders en kinderen haar nog even gedag kunnen zeggen. Dat kan op woensdag 27 
oktober a.s. vanaf 14.00 uur bij het podium op de speelplaats. Is het weer heel slecht dan krijgt u de 
mogelijkheid om binnen afscheid te nemen.     
 

Afscheid meester Paul  
Paul Rothengatter, leerkracht van de invalpool van de Veluwse Onderwijsgroep, wordt na de 
herfstvakantie ingezet op een school voor speciaal basisonderwijs. Eva Nieuwland komt vanaf 
maandag 25 oktober in zijn plaats lesgeven in groep 8. Kinderen en ouders zijn hierover reeds 
geïnformeerd. Juf Eva heeft vorig schooljaar al, samen met meester Paul en juf Jantine, lesgegeven in 
groep 8. Vrijdag nemen de kinderen van groep 8 en het team afscheid van meester Paul.  
 

Inning vrijwillige ouderbijdrage 
Voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage maken wij gebruik van “Schoolkassa”. Dat is een 
onderdeel is ParnasSys, het administratieprogramma waarmee onze school werkt. Alle ouders 
hebben een brief met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en een betaalverzoek van ons 
ontvangen. Er is een link bijgevoegd waarmee de ouderbijdrage op eenvoudige wijze via Ideal kan 
worden voldaan. Via deze weg willen wij u bedanken voor de vele bijdragen die wij al hebben mogen 
ontvangen. Daar zijn wij erg blij mee. Hierdoor blijft het voor ons mogelijk om leuke activiteiten voor de 
kinderen te organiseren. Mocht u nog niet betaald hebben, dan kan dat nog steeds via het 
betaalverzoek dat u eerder van ons heeft ontvangen. 
 

Contact op werkdagen 
Wij willen een laagdrempelige en toegankelijke school zijn. Soms wordt er een bericht naar een 
leerkracht gestuurd op een dag dat hij of zij niet werkzaam is. Leerkrachten reageren op hun 
werkdagen. U kunt altijd beide leerkrachten een bericht sturen via Parro dan krijgt u bericht van de 
leerkracht die op de betreffende dag werkt. De werkdagen van de leerkrachten zijn als volgt: 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

gr 1-2a Margriet  
Smit 

Margriet  
Smit 

Tessa 
Rouwenhorst 

Tessa 
Rouwenhorst 

Tessa 
Rouwenhorst 

gr 1-2b Ronald  
Sengers 

Ronald  
Sengers 

Ronald 
Sengers 

Margriet  
Smit 

Margriet  
Smit 

gr 3 Marleen 
Timmen 

Marleen 
Timmen 

Ivy  
Besems 

Ivy  
Besems 

Ivy  
Besems 

gr 4 Lotte 
Bloemheuvel / 
Coen Kramer 

Lotte 
Bloemheuvel / 
Coen Kramer 

Lotte 
Bloemheuvel / 
Coen Kramer 

Jolanda  
van den Brink 

Jolanda  
van den Brink 

gr 5 Marieke 
Oosterveen 

Marieke 
Oosterveen 

Marieke  
Oosterveen 

Esmé  
Vonk 

Esmé  
Vonk 

gr 6 Esmé  
Vonk 

Esmé  
Vonk 

Gaby 
Hogendorp 

Gaby 
Hogendorp 

Gaby 
Hogendorp 

gr 7 Niké Nuijten/ 
Simone Obdeijn 

Niké Nuijten/ 
Simone Obdeijn 

Annemiek 
Draaijer 

Niké Nuijten/ 
Simone Obdeijn 

Niké Nuijten/ 
Simone Obdeijn 

gr 8 Jantine Alfrink/ 
Eva Nieuwland 

Jantine Alfrink/ 
Eva Nieuwland 

Jantine Alfrink/ 
Eva Nieuwland 

Jantine Alfrink/ 
Eva Nieuwland 

Jantine Alfrink/ 
Eva Nieuwland 

 

 
 
Bezorger parochieblad ‘Onderweg’ gezocht 
Twee oud-leerlingen van onze school hebben een paar jaar het parochieblad ‘Onderweg’ bezorgd.  
Zij zoeken een opvolger. Het gaat om een wijk in Brummen Noord (o.a. Stroomdal/Veldweide/enkele 
straten in de buurt van Kindcentrum het P@rk). Het is ongeveer een tot anderhalf uur werk per keer. 
De Onderweg komt 6 keer per jaar uit. Het verdient ongeveer € 40 per jaar. 
Er wordt gevraagd of er leerlingen in groep 7 of 8 zijn die misschien interesse hebben om de 
bezorging over te nemen. Bij interesse kan er contact opgenomen worden met Martine van der Kuil 
via tel. nummer: 06-12821023. 



 

Vandalisme / vernielingen  
We hebben sinds de zomervakantie regelmatig last van vandalisme. Er worden takken uit bomen 
getrokken, het bankje is kapot gemaakt en er zijn twee keer muren beklad. Ook basisschool de 
Ontdekking (voorheen de Oecumenische school) heeft hier last van. De buurt probeert het in de gaten 
te houden, mocht u zelf ’s avonds de hond uitlaten en wat zien dan hoort school dat graag. Wij werken 
aan cameratoezicht. De politie patrouilleert de komende tijd wat vaker langs de scholen. Ook de 
jongerenwerkers zijn op de hoogte gesteld.  
 

Schoolfoto’s 
Vorige week heeft u van ons via de Parro informatie ontvangen over de schoolfotot’s. Voor alle 
informatie verwijzen wij u naar dit bericht.  

Bestellen kan tot uiterlijk 20 november 2021.  

 
Ouders gezocht voor hulp luizencontrole 

In de vorige Pancopost hebben wij een oproep gedaan voor hulp bij de luizencontroles. Deze oproep 
heeft slechts 1 reactie opgeleverd. De luizencontrole na de herfstvakantie kan daardoor niet 
doorgaan.  

Wij zijn dus nog steeds op zoek naar 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  

Alles op zijn tijd (groepen 1-2) 

Jonge kinderen spelen en leren graag. Er wordt echter wel snel gekeken naar wat een kind moet 
worden. Bij het thema van deze Kinderboekenweek “Je kan worden wat je wil”, willen we hier even bij 
stilstaan. We kijken naar de brede ontwikkeling van het jonge kind op dit moment. Het beroemde 
verhaal van Rupsje ‘Nooitgenoeg’ is een metafoor voor de kleuters die zich vol eten aan al het moois 
dat de omgeving hen biedt. Pas als de rups een wonderschone vlinder is geworden, biedt de wereld 
een nieuwe uitdaging: die van het schoolse leren. 

Taalontwikkeling is iets anders dan het leren van letters en cijfers. Taalverwerving is een spontaan 
proces, waarbij taalvaardigheid en denken elkaar wederzijds beïnvloeden. Hier is geen speciaal 
programma voor nodig. Wanneer tegen kinderen wordt gesproken, ze worden voorgelezen of wanneer 
ze rijmpjes en versjes krijgen aangeboden ontwikkelt de mondelinge taalverwerving vanzelf. Tussen 
de leeftijd van drie en zes jaar groeien kinderen toe naar een goede uitspraak van woorden. Een 
goede uitspraak wordt gezien als basis voor het kunnen leren lezen. Het kind leert de structuur van 
woorden herkennen. 

Leren lezen en schrijven is géén spontaan proces, maar dient gestructureerd en programmatisch 
aangepakt te worden. Dit volgt op de opgebouwde mondelinge taalvaardigheid, maar valt hier niet 
mee samen. Kinderen kunnen pas aan het proces van lezen en schrijven beginnen wanneer ze 
tussen de vijf en de zes jaar in hun denken een sprong maken naar een nieuwe vorm van denken. 

De sprong van pre-operationeel (nog vanuit zichzelf) naar operationeel (los van zichzelf) is een 
belangrijke ontwikkelingssprong. Een algemeen bekende proef geeft meer duidelijkheid. 

tps://www.rivm.nl/hoofdluis
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ
https://youtu.be/HNkgAIxy1zo


Geef een kind twee bekers van dezelfde vorm en afmeting en vul beide bekers op dezelfde wijze met 
water. Vraag aan het kind of er in beide bekers evenveel water zit. Zowel kinderen uit de pre 
operationele als uit de operationele denkfase zullen de vraag met “ja” beantwoorden. Nu wordt de ene 
beker leeggegoten in een hoge smalle beker. Operationeel denkende kinderen weten dat de inhoud 
hetzelfde is gebleven. Pre operationeel denkende kinderen, kleuters dus, zullen aangeven dat in de 
hoge beker het meeste water zit. Net zo goed als zij vinden dat een auto die het eerst aankomt het 
snelst is. 

Laten we vooral genieten van de manier waarop onze kleuters leren spreken. We blijven ook buiten 
deze Kinderboekenweek veel voorlezen, we zeggen veel versjes op en we zingen liedjes. We hoeven 
niet te snel bezorgd te zijn over het leren van letters en cijfers! Op school zijn we met onze kleuters 
hier spelenderwijs “ontdekkend lerend” mee bezig. 

Vanuit de kleuterbouw: 

Tessa, Ronald en Margriet. 

 
 
Mede namens het team,  
met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


