
 

AGENDA  

November / december 
 
do 25-11  : schoen zetten op school 

di 30-11  : Pietenmiddag groepen 1-4 (i.p.v.26-11) 

wo 01-12  : Surprise mee naar school (gr 5 t/m 8) 

vr 03-12  : Sinterklaasfeest 

ma 06-12  : Glazen potje mee naar school 

                                        OR-vergadering 

di 14-12  : Leerlingenraad 

di 14-12  : Pancopost 6 

vr 17-12  : Foute kerstdag 

wo 22-12  : Bestek en bord voorzien van naam mee n aar school 

do 23-12  : Kerst op school (van 17.30 – 18.30 uur) 

vr 24-12  : Kerst pyjama ochtend; leerlingen om 12.00u vrij 

ma 27-12 t/m vr 07-01 : Kerstvakantie 

 
  

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Sinterklaas 
Wij vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december op school en wij gaan er 
weer een gezellig feest van maken voor de kinderen.  
Op vrijdag 3 december komen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen aan 
onze school. Wij hopen dat het Sinterklaasfeest op school door kan gaan zoals 
gepland met alle groepen. Om 08.20 zijn alle kinderen welkom op school. We 
begrijpen dat u graag een blik wilt werpen op de Sint, maar wij willen hierbij 
aanduiden dat het in verband met de oplopende Corona besmettingen niet is 
toegestaan om op het schoolplein te blijven.  
 
Opgelet: 
Deze ochtend hoeven de leerlingen geen fruit/drinken mee te nemen voor tijdens de kleine pauze. 
Wel nemen de kinderen hun eigen lunch mee. 
 
Lootjes trekken groep 5 t/m 8: 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zoals ieder jaar lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. Dit 
is gebeurd op maandag 15 november. U heeft hierover een aparte informatiebrief ontvangen. 
 
Op woensdag 1 december nemen alle kinderen hun surprise mee naar school, zij brengen deze in 
de ochtend naar de speelzaal. Er is dan een mooie tentoonstelling van alle surprises in de speelzaal. 
Helaas kunt u als ouder/verzorger niet de school in om de surprises te bewonderen, dus zullen wij op 
Parro een foto plaatsen van de tentoonstelling. Zo kunt u (op afstand) genieten van alle creaties.  
 
Schoen zetten: 
Op donderdag 25 november mogen alle kinderen van de Pancratius hun schoen zetten op school. 
De kinderen hebben hierover allen een brief van de hoofdpiet ontvangen.   
 
 

 
 
 
 

  Pancopost 5         23 november 2021 



Pietenmiddag groep 1 t/m 4 
 

De pietenmiddag van a.s. vrijdag voor de groepen 1 t/m 4 wordt verzet  

naar dinsdag 30 november a.s. Niet alle groepen zijn aanwezig en wij  

willen dit graag organiseren voor alle onderbouwgroepen.  
Dit jaar is ook de pietenmiddag anders dan andere jaren. Helaas mogen er                                         
geen ouders in de klassen helpen met activiteiten maar we gaan er hoe                                               
dan ook een gezellige middag van maken! 
 

Kerst 
 
De maand december met al haar feestelijkheden is bijna aangebroken. Wij zijn weer bezig met 
de organisatie van een mooi kerstfeest voor de kinderen. We denken ook aan u als ouders. Hier leest 
u de belangrijkste informatie.  
 
Op maandag 6 december starten wij op school met de advent. Deze week beginnen wij ook met de 
kerstknutsels. Het zou fijn zijn als u op 6 december uw kind een glazen potje mee naar school wilt 
geven. In de weken voor Kerst vinden wij het ook belangrijk om aan een ander te denken. Daarom 
gaan alle groepen kerstkaarten maken. De groepen 1 en 2 gaan kerstkaarten maken voor de buurt. 
De groepen 3 en 4 zullen kerstkaarten maken voor het ouderenfonds. De groepen 5 tot en met 8 
zullen deze maken voor de bewoners van Tolzicht.  
 
Vrijdag 17 december hebben wij op school: de Foute Kerstdag. De kinderen mogen in een foute 
kersttrui of met gekke kerstharen naar school toe komen. 
  
Donderdagavond 23 december vieren we Kerst op school van 17.30 – 18.30 uur. Tijdens het diner 
wordt het kerstverhaal door de leerkracht voorgelezen. Wilt u woensdag 22 december uw kind 
gelabeld servies en bestek (in een plastic tas) meegeven naar school. 
 
Vrijdag 24 december hebben wij op school: Pyjamadag. Deze ochtend mogen de kinderen in pyjama 
komen en gaan we de klas opruimen. Daarnaast hebben ze in de eigen klas ook een gezellig 
kerstprogramma. De kerstvakantie start voor alle kinderen om 12.00 uur.   
 
Helaas moeten wij wel stellen dat het bovenstaande programma nog onder voorbehoud is. Met de 
huidige omstandigheden en maatregelen die wellicht nog volgen, kunnen wij hierover geen zekerheid 
bieden. Wij hopen op uw begrip.  
  
Hartelijke groet,  
  
De Kerstwerkgroep 
 

 

 
 
 



 
OUDERS 
 
Geboorte Vigo 
Juf Niké is onlangs bevallen van een prachtige zoon: Vigo. We hebben al mogen genieten van enkele 
mooie foto’s. Wij feliciteren Niké en haar vriend Laurens van harte met de geboorte van Vigo en 
wensen hen een hele fijne kraamtijd toe.  

 
Huiswerkflyer 
Op basisschool St Pancratius krijgen leerlingen huiswerk, met een opbouw tot aan groep 8. 
Huiswerk bevordert de betrokkenheid, de zelfstandigheid en de studievaardigheid van leerlingen. Ook 
geloven wij dat het een positief effect heeft op de ouderbetrokkenheid. Ouders zien namelijk wat het 
kind op school leert, zij kunnen het kind positief aanmoedigen om goed te presteren. 
 
Wij merken als school dat huiswerk ervoor zorgt dat leerlingen bepaalde leerstof beter onthouden en 
begrijpen, doordat ze hun kennis en vaardigheden verfijnen en uitbreiden. De leerkrachten bedenken 
van tevoren wat het doel is van huiswerk dat zij opgeven, het moet namelijk wel betekenisvol zijn en 
passen bij de leeftijd van de leerlingen.  
 

Wij hebben getracht om m.b.v. een huiswerkflyer uit te leggen wat huiswerk op onze school inhoudt. 
De flyer wordt deze week aan alle leerlingen van de school mee naar huis gegeven. In de flyer vindt u 
de richtlijnen voor het huiswerk van alle groepen binnen onze school. Voor groep 1-2 bestaat dit 
voornamelijk uit het voorgelezen worden door ouders, vanaf groep 3 staat hier ook werk op dat door 
de kinderen zelf gedaan dient te worden.  
 

Soms wordt er vanuit school werk meegegeven, maar ook staat hier bijvoorbeeld op dat kinderen thuis 
dagelijks moeten lezen in een (eigen) leesboek. Het woord huiswerk klinkt daardoor misschien wat 
'zwaar', veel ouders lezen aan met name jonge kinderen vaak al veel voor.  
 

In de huiswerkflyer vindt u alle informatie die nodig is. Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij 
dat graag.  

 

Covid 19: regelmatig groepen naar huis, online oudergesprekken 
In het hele land blijft het aantal coronabesmettingen hoog. Wij proberen als school om, voor zover dat 
mogelijk is, te voorkomen dat onze personeelsleden en kinderen ziek worden. Helaas hebben we 
enkele zieke leerkrachten en is het vrijwel onmogelijk om lesuitval te voorkomen. Dit komt mede 
doordat er vanuit de invalpool geen leerkrachten meer beschikbaar zijn, dit is een landelijk probleem 
dat het ontzettend moeilijk maakt om bezetting in de klassen te organiseren. Hierdoor moeten er 
helaas regelmatig groepen naar huis. Wanneer leerkrachten ziek zijn dan hoort u z.s.m. van ons hoe 
e.e.a. voor de klas georganiseerd gaat worden. Wij hopen snel weer op een ‘normale’ manier les te 
mogen geven, op dit moment ziet het er naar uit dat wij tot de kerstvakantie last zullen blijven houden 
van Covid. 
 

Oorspronkelijk was het idee om eindelijk weer persoonlijke oudergesprekken met u te voeren.  
Wij hopen dat u prettige oudergesprekken heeft gehad of nog zult hebben, helaas zijn deze 
gesprekken in de meeste gevallen weer online.  
 
Via Parro houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in de groepen, ook wanneer groepen door 
ziekte van leerkrachten en/of leerlingen, helaas niet naar school kunnen.  

 
Vervanging juf Gaby  
Juf Gaby is in verwachting, zij zal tot aan de kerstvakantie op haar werkdagen lesgeven in groep 6.  
Na de kerstvakantie gaat zij in de eerste schoolweek van woensdag 12 januari t/m vrijdag 14 januari 
2022 groepjes leerlingen ondersteunen. Vrijdag 14 januari is de laatste werkdag van Gaby, zij gaat 
dan met verlof. Wij hebben de vervanging vrijwel rond, wij informeren de ouders van de kinderen in 
groep 6 hier zeer binnenkort over.  



 

Aanbouw; het wordt prachtig 
Wij willen heel graag ook positief nieuws met u delen. Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft wordt er 
hard gewerkt aan de aanbouw. De leerlingenraad heeft er van de week al een kijkje mogen nemen, de 
kinderen waren zeer aangenaam verrast door de ruimte binnen. Hieronder geven wij u een eerste 
impressie: 

 
 

 



 

 
 

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


