
 

AGENDA  

November / december 
 
di 02-11  : Pancopost 4 

 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 

di 16-11  : Qigong clinic gr 4 t/m 8 
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 

 
  

GROEPSACTIVITEITEN 
 

Schoolfruit 
Ook dit schooljaar doet de St.Pancratiusschool weer mee aan het EU schoolf ruit- en 

groenteprogramma. Het is bedoeld om het eten van f ruit en groente bij kinderen te  
stimuleren. De kinderen maken op deze manier op een leuke manier kennis met  
verschillende soorten f ruit en groenten. Daarmee sluit het programma ook goed  

aan op ons schoolbeleid om een gezonde leefstijl te stimuleren bij kinderen. 

De start van het uitdelen van f ruit en groente begint in week 46 (vanaf  15 november).  

De kinderen krijgen vanaf  die week op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens het                     
gezond tienuurtje iets van f ruit of  groente. Op deze dagen hoef t uw kind daarom geen f ruit mee te 

nemen naar school. Wel moeten de kinderen (zoals gebruikelijk) zelf  zorgen voor het drinken.  

Via Parro wordt u iedere maandag op de hoogte gehouden welk f ruit of  groente in die week in de 

groep wordt uitgedeeld. Heef t uw kind een allergie of  eet het bepaald f ruit of  groente niet, dan kunt u 

zelf  een andere soort f ruit of  groente meegeven naar school op die betref fende dag.  

Voor meer informatie over het EU-schoolf ruitprogramma verwijzen wij u naar de f lyer die u als een 

aparte bijlage bij deze nieuwsbrief  aantref t. 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen over het schoolf ruitprogramma kunt u    

terecht bij meester Ronald (groep 1-2b) of  juf  Marleen (groep 3). 

Namens de commissie ‘De Gezonde School’              Ronald Sengers 

Thinking for Learning (spelend en onderzoekend leren middels thema’s) 
Vanuit onze visie dat het leren niet f ragmentarisch moet zijn maar moet bestaan uit verbonden 
activiteiten, zoals in de echte wereld, vinden we een rijke speelleeromgeving belangrijk. Deze 

proberen wij vorm te geven binnen thema’s. De afgelopen weken hebben de kinderen enthousiast 
gewerkt aan het eerste thema waaraan vanuit Thinking for Learning (T4L) is gewerkt. Bij T4L werken 
we aan verschillende thema’s, de kinderen doen binnen het thema zelf  onderzoek. Bij elk thema 

worden er woordmuren gemaakt, dit vormt de basis voor de onderzoeksvragen.  De woorden sluiten 
aan bij het thema, daarnaast zijn het woorden die wij vanuit de kerndoelen willen aanbieden. Hiermee 
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wordt de woordenschat van de kinderen verder vergroot, dit gaat snel doordat de woorden in een 

betekenisvolle context worden aangeboden.   

Groep 1-2 heef t ervaren hoe het is om juf  en meester te zijn. Groep 3 heef t gewerkt in de 
appelmoesfabriek en de kinderen van groep 4 zijn geslaagd voor hun astronautendiploma. De 
groepen 5 en 6 hebben gewerkt over aardse extremen zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, 

tsunami’s etc. De groepen 7 en 8 hebben gewerkt aan een belevingsmuseum. Alle groepen zijn 
inmiddels begonnen met thema 2 en ronden dit voor de kerstvakantie af  met een mooi en 

betekenisvol eindproduct.   

Binnen T4L komen (afhankelijk van leerjaar/bouw) vakken en vakgebieden zoals: aardrijkskunde, 

topograf ie, natuur, wetenschap en techniek, geschiedenis, burgerschap en catechese aan bod. We 

merken dat kinderen met veel meer betrokkenheid en intrinsieke motivatie werken aan een thema.  

Elk thema komen er nieuwe begrippen aan bod en leren kinderen weer beter leren en onderzoek 

doen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.  

Pleinspellen 
Wij zijn een gecertif iceerde “Gezonde School” met een focus op bewegen. Wij  vinden wij het vanuit 
onze visie echt belangrijk dat onze leerlingen genoeg, en afwisselend, bewegen. Het aanbieden van 

(nieuwe) pleinspellen is daar een onderdeel van. In september en oktober hebben studenten van het 
Aventus College iedere vrijdagmorgen pleinspellen aangeboden aan de leerlingen van onze school.  
 

Iedere week speelden de kinderen onder begeleiding bekende, maar ook nieuwe pleinspellen. De 
stageperiode loopt komende vrijdag 5 november af . De school gaat kijken of  er met een nieuwe groep 
studenten gestart kan worden in de tweede helf t van dit jaar zodat we als Gezonde School door 

kunnen gaan met het aanbieden van pleinspelen. Wanneer dit mogelijk is zal dit via de Pancopost 
worden gecommuniceerd. 

 

Buitenschoolse activiteit 2: Qigong 
Ook de buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten passen goed bij onze Gezonde School. Inmiddels 
gaat de tweede buitenschoolse activiteit van start. De eerste was een leuke en actieve sport: 

waterpolo. Op vrijdag 8 oktober hebben zo’n 20 enthousiaste kinderen uit groep 5 t/m groep 8 van 
onze school hieraan 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 leef tijd of  conditie  
 

 
De Qigong clinic zal op dinsdag 16 november gegeven worden en is voor leerlingen uit de groepen 4 
t/m 8. De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Sportkompas & Studio Seiza. De clinic 

wordt gegeven op het schoolplein van onze school.   
De activiteit vindt plaats van 14.15 tot 15.15 uur. Kinderen kunnen evt. iets te eten en drinken 
meenemen zodat ze vóór de clinic wat energie opdoen voor de buitenschoolse activiteit.  

 
Wat heb je nodig/ is handig? Makkelijk zittende kleding, schoenen met soepele zool, f lesje 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 11-11-2021, we hopen weer op veel opgaven en let op: vol = vol!  



 

Sint en Piet 
Nog even en dan is het weer zover. Sint komt met zijn pieten in het land.  

Wij vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december op school en wij 
gaan er weer een gezellig feest van maken voor de kinderen. T.z.t.  
ontvangt u nadere informatie van ons. 

 

OUDERS 
 

Per afwezig 
Helaas is Per Theeuwes geveld door het griepvirus. In verband hiermee is hij niet op school aanwezig. 
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot hij weer op school is kan contact worden 

opgenomen met Annemiek Draaijer, e-mail: a.draaijer@veluwseonderwijsgroep.nl Wij wensen Per 
beterschap en hopen dat hij snel weer op school is. 
 

Covid 19 : meekijkochtenden en oudergesprekken  
In het hele land neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Vanavond wordt er vanuit de 
overheid weer een persconferentie gegeven over Covid -19. Op dit moment is nog onduidelijk is of  er 

nieuwe maatregelen worden aangekondigd die consequenties hebben voor de basisscholen. Mocht 
dit het geval zijn dan worden er op stichtings- en schoolniveau richtlijnen opgesteld die gelden voor 
alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep. 

Hierop vooruitlopend hebben we als school besloten weer meer voorzichtig te zijn. We willen er alles 
aan doen om te voorkomen dat onze personeelsleden ziek worden en lesuitval zo veel mogelijk  

beperken.  

Voor volgende week staan de meekijkochtenden voor ouders op de agenda. Om de risico’s te 
beperken hebben we besloten uit voorzorg zo min mogelijk volwassenen toe te laten in de school.   

Dat betekent dat we de meekijkochtenden die voor volgende week gepland stonden zullen 
verplaatsen naar een later moment. Oudercontact vinden we belangrijk, we vinden het ook leuk dat 
ouders een kijkje in de klas komen nemen. Het wordt dan ook zeker geen afstel en we zullen u op een 

later moment zeker de gelegenheid bieden om te komen kijken. 

Verderop in de maand november staan de oudergesprekken gepland. Op dit moment is nog 
onduidelijk of  de oudergesprekken op school kunnen plaatsvinden of  dat deze toch weer online (via 
Microsof t Teams) of  telefonisch plaatsvinden. 

 
Volgende week zal Parro open worden gezet om de oudergesprekken in te plannen. Wij vragen u 
allen een gesprek in te plannen. Zodra inschrijving mogelijk is, ontvangt u hierover van te voren tijdig 

een Parro bericht 
 

Nieuwe leerkracht groep 4: Coen Kramer 
Gisteren is Coen Kramer goed gestart als nieuwe leerkracht van groep 4. Coen is, naast juf  Jolanda 
van den Brink, de meester van groep 4. Meester Coen heef t inmiddels kennis gemaakt met  alle 
kinderen en uiteraard probeert hij u als ouders ook z.s.m. te ontmoeten. Wij wensen hem alvast een 

hele f ijne tijd toe op de Pancratiusschool.  
 

Afscheid Lotte Bloemheuvel 
Vorige week woensdag was de laatste werkdag van Lotte bij ons op school. Het team heef t op 
dinsdag afscheid van haar genomen. Op woensdag hebben de kinderen op informele wijze afscheid 

van haar genomen. Er kwamen ook veel ouders langs om haar nog even gedag te zeggen.  Lotte heef t 
dit erg op prijs gesteld. Wij wensen Lotte heel veel succes toe in haar nieuwe baan en wij wensen 
haar, samen met haar gezin, alle geluk toe voor de toekomst.  
 

 
 

https://veluwseonderwijsgroep.sharepoint.com/sites/str-TeamPANAdministratie/Gedeelde%20documenten/General/Pancopost/2021-2022/a.draaijer@veluwseonderwijsgroep.nl


Opbrengst voor Eva 
De actie voor Eva waarbij de oude kleuterstoeltjes zijn verkocht heef t een mooi bedrag  van €  405,-- 
opgeleverd. De gehele opbrengst is ten goede gekomen aan de crowdfundingsactie voor Eva Peelen. 

Mede namens Eva en haar familie hartelijk dank aan iedereen die heef t bijgedragen aan dit mooie 
resultaat. 

 

Schoolshirtjes 
De ouderraad heef t opgeruimd en de schoolshirts verzameld. Er ontbreken nog enkele blauwe 
schoolshirts. Wellicht heef t u nog een schoolshirtje thuis dat door uw kind gebruikt is tijdens een van 

de sporttoernooien? Mocht dat het geval zijn, zou u deze dan weer in willen leveren op school? Alvast 
onze hartelijke dank!  
 

Sponsoren jaarboek gezocht 
Aan het einde van elk schooljaar ontvangen de kinderen een mooi jaarboek vol foto’s. Dit 
herinneringsboek wordt mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren, meestal ondernemende 

ouders van onze school. Het afgelopen jaar zijn er kinderen van sponsors naar het voortgezet 
onderwijs gegaan. Wij hopen dat wij weer op de steun van nieuwe ouders mogen rekenen. Het gaat 
om kleine bedragen vanaf  50 euro en er kan voor de sponsoring in overleg een advertentie van uw 

bedrijf  geplaatst worden. Indien u hiervoor belangstelling heef t kunt u een mailtje sturen naar: 
p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl  Alvast bedankt voor uw hulp en steun! 

 

Vandalisme 
Ons schoolplein wordt buiten schooltijd veel gebruikt door eigen leerlingen en door kinderen/ jongeren 

uit de buurt. Het is f ijn om te zien dat kinderen hier graag spelen. Ons schoolplein is buiten schooltijd 
echter niet zo maar vrij toegankelijk. Het is verboden terrein voor oudere kinderen en jongeren. 
Vandalisme is vanzelfsprekend voor iedereen verboden. Naast onze school hebben ook de andere 
Brummense basisscholen regelmatig te maken met vandalisme. Er is in de avond en in het weekend 

soms veel jeugd op de schoolpleinen te vinden. Als gevolg van vandalisme hebben we al veel 
schades gehad en we hebben ook al veel kosten moeten maken om alle vernielingen weer te 
herstellen.  

 
Van alle vernielingen doen wij aangif te bij de politie. Ook is er regelmatig contact met de wijkagent. Zij 
zijn op de hoogte, wij worden gehoord. Ook onze buren hebben wij gevraagd mee te kijken en 

onregelmatigheden bij de politie te melden. De gemeente Brummen heef t aangegeven ook mee te 
willen helpen, jongerenwerk is inmiddels ook ingeschakeld.  
 

Wat vragen wij van u? Wij vragen van u om, wanneer u overlast ervaart of  zaken waarneemt die niet 
door de beugel kunnen, de politie te bellen of  een melding te maken bij de gemeente Brummen via 
f ixi.nl. Zie voor meer informatie onderstaand bericht van de gemeente Brummen. Op deze manier 

kunnen we ook samen werken aan een oplossing. Helpt u mee? Alvast onze hartelijke dank!  
 
Onderstaand bericht kregen we van de gemeente.  

 
Wat te doen bij overlast van hangjongeren op schoolpleinen na schooltijd of  wanneer u vandalisme op 
schoolpleinen waarneemt: 

• Bij acute risicosituaties: Bel de politie via: 112 

• Bij Geluidsoverlast na 22:00 uur en/of  vandalisme: Bel de politie via: 0900- 88 44 
 

• Overige klachten? Deze kunt u melden bij de gemeente via https://www.f ixi.nl/brummen  of  
via het klantcontactcentrum: 0575-568 233 

 
Vragen over situaties met jeugd? 

Hiervoor kunt u contact opnemen met jongerenwerker Sjoerd Botschuyver. 
Tel: 0575-561988, e-mail: s.botschuyver@welzijnbrummen.nl  

 

Luizencontrole 
 

In de vorige Pancopost hebben wij u laten weten dat door een gebrek aan  
luizenmoeders de controle na de herfstvakantie niet door zou kunnen gaan.  

mailto:p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl
https://www.fixi.nl/brummen
mailto:s.botschuyver@welzijnbrummen.nl


 

Dankzij de inspanning van een ouder in de werkgroep is er extra hulp gevonden. De luizencontrole 
kon hierdoor vorige week doorgaan. Iedereen die heef t meegeholpen, ontzettend bedankt daarvoor!   
 

Voor dit nieuwe schooljaar is de werkgroep nog steeds op zoek naar versterking. Heef t u interesse, 
dan horen we dat heel graag. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. 
Contact opnemen kan met juf  Margriet Smit, email: m.smit@veluwseonderwijsgroep.nl 

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!. 
 

Naast deze hulp ondersteunt de ouderraad de school bij allerlei activiteiten en praktische zaken. 

Sporttoernooien, schoolshirts, activiteiten zoasl Sinterklaas en de verbouwing/aanpassing van de 

schuur. Wij stellen dat heel erg op prijs! 

 

Mede namens het team,  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
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