
                          15 december 2021 

AGENDA  

December 2021 /januari 2022 
vr 17-12  : Kerstontbijt op school vanaf 08.00 uur (zie uitleg hieronder). 

Ma 20-12 t/m vr 24-12 : School alleen open voor noodopvang, geen onderwijs 

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

ma 10-01-2022  : Weer naar school  

    : Godly Play gr.1-2a & gr.1-2b 

di 11-01  : Pancopost 

    : Godly Play gr. 3,4,5 

wo 13-01  : Godly Play gr. 6,7,8 

vr 14-01  : Rapport gr. 8 

    : Rafiq gr. 7-8 

ma 17-01  : MR-vergadering 

 vr 21-01  : Leerlingenraad 

ma 24-01  : OR-vergadering 

Wo 26-01  : Start Nationale Voorleesdagen    

 

GROEPSACTIVITEITEN 
 

Alternatieve kerst 
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december is de kerstcommissie weer bij elkaar 

gekomen om het kerstprogramma aan te passen. Helaas kunnen er een aantal activiteiten niet 

doorgaan door de nieuwe maatregelen. Maar er zijn weer mooie ideeën gekomen om het jaar goed af 

te sluiten. Hieronder staat het programma uitgelegd: 

Op vrijdag 17 december vieren wij kerst in de klas met een ontbijt. Dit fantastische ontbijt wordt 

volledig geregeld door de ouderraad.  

• De kinderen hoeven dus geen bestek en servies meer mee te nemen. It wordt voor uw 

kind(eren) geregeld.  

• Het kerstonbijt start om 08:00 uur. De kinderen mogen vanaf 07:45u inlopen.  

• Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang kunnen eventueel eerder 

opgevangen worden op school. Dan hoeven de kinderen niet eerst naar de voorschoolse 

opvang gebracht te worden. Overleg dit even met de groepsleerkracht voor donderdag 16.00 

uur.  

• Kinderen mogen in mooie kleding naar keuze naar school komen (kersttruien, mooie 

kerstkleding, glitterjurken, pyjama’s of onesies).  

• Groep 1-2b en groep 3 mogen vrijdag via de achterkant (pleinkant) naar binnen door de deur 

waar ook groep 1-2a naar binnen gaat. Op deze manier kunnen we de voordeur gesloten 

houden en spullen klaarzetten in het gebouw.  

• Er zal vrijdag gewoon schoolfruit zijn. Denkt u even aan het tienuurtje en aan de lunch? 

• Helaas komen de kerststukjes ter vervallen, dus deze spullen hoeven niet meer geregeld 

worden. Vrijdag wordt er onder schooltijd een speciale kerststal op het plein gezet. Iedere 

groep zal hier een activiteit bij doen. Tot 14.00 uur zullen we er een feestelijke dag in 

kerstsferen van maken. 

• Denkt u even aan de elektrische waxinelichtjes?  
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We vinden het erg jammer dat het kerstprogramma aangepast moet worden, maar in samenwerking 

met de ouderraad proberen we er toch een magische afsluiting van het kalenderjaar van te maken. 

We hebben er zin in! Bedankt voor uw medewerking en alle kinderen, ook namens de ouderraad, 

alvast een hele leuke dag gewenst! 

 

Corona zelftesten 
Vorige week hebben alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vier zelftesten per persoon meegekregen 
naar huis.  
 
Het kabinet advies luidt: Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het onderwijspersoneel in het 
basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs – gevaccineerd of niet – doen twee keer per week thuis 
een preventieve zelftest. Vlak voor de kerstvakantie zullen wij nog een tweede levering ontvangen die 
genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie. Wij hopen dat deze 
maatregel helpt om verspreiding van het virus te voorkomen en dat maatregelen zoals deze 
binnenkort niet meer nodig zullen zijn. 
 

Godly Play: gastlessen identiteit 
Na de kerstvakantie worden er gastlessen ‘Godly Play’ gegeven. De lessen (verhalen) zijn een 

aanvulling en verdieping op het levensbeschouwelijk onderwijs op de katholieke basisscholen.  

De wijze van vertellen nodigt de kinderen uit om het verhaal mee te beleven en een persoonlijke 

betekenis te geven. Er is ruimte voor de eigen spiritualiteit van kinderen.  

 

Vragen stellen, stilte en creatieve verwerking spelen daarin een duidelijke rol. Na het verhaal is er 

ruimte voor een gesprek en worden er openvragen gesteld: “Ik vraag me af…..” (Wat vind jij het 

mooiste, wat vind jij het belangrijkste, zouden de vogels een naam hebben, etc. )  

 

Er is geen goed of fout maar vrije associatie; dat wat het kind beleeft, denkt en voelt mag verteld 

worden. Vervolgens krijgt elke leerling de gelegenheid om dat wat het gehoord heeft creatief te 

verwerken op zijn/haar manier, bijv. d.m.v. tekenen of schilderen. Afsluitend mogen kinderen die dat 

willen vertellen wat ze tijdens de creatieve verwerking hebben gemaakt. We hopen dat de kinderen 

kunnen luisteren naar mooie verhalen. 

 

OUDERS 
 
Nieuwe maatregelen kabinet 

Zoals gisteren aangegeven via Parro ontvangt u de Pancopost vandaag. Alle relevante informatie 
proberen wij in deze Pancopost te vermelden. Zowel over de maatregelen als over bijvoorbeeld Kerst 
op school.  

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs een week voor 
de kerstvakantie dicht gaan. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de kerstdagen begint, zouden 
kinderen tijdens familiebezoek hun oudere familieleden kunnen besmetten met een te hoge druk op 
de zorg tot gevolg. 

Dat betekent dat vrijdag 17 december a.s. bij ons de laatste schooldag van 2021 zal zijn. In de 
laatste week voor de kerstdagen zullen er geen lessen meer zijn, ook niet online. 

Noodopvang alleen voor de afgesproken doelgroep 

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben of voor kwetsbare kinderen blijven de 

scholen in de week van 20 t/m 24 december wel open. De school verzorgt alleen noodopvang tijdens 

de reguliere lestijden van de school, er zijn geen lesactiviteiten. 



Op de site van de Rijksoverheid wordt aangegeven welke beroepen als ‘cruciaal’ worden aangeduid 
door de overheid: 

Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang      (informatie van de overheid) 

Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang (bso) zijn dicht in de week voor de kerstvakantie. Er 
is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.  

Een lijst op hoofdlijnen 

Deze lijst is geen opsomming van alle beroepen of werkzaamheden die als ‘cruciaal’ zijn aangemerkt. 
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) staat bijvoorbeeld niet apart genoemd, maar valt 
onder de noodzakelijke overheidsprocessen. Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op noodopvang 
voor uw kinderen? Neem dan contact op met de school of opvangorganisatie. Mogelijk kan uw 
werkgever hierin ook ondersteunen.  

1 ouder met een cruciaal beroep 

Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel 
mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de 
kinderen toch naar de noodopvang brengen. 

Lijst van cruciale beroepen 

• Personeel werkzaam in vitale processen.   

• Post- en pakketbezorging.  

• Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van 
medicijnen en medische hulpmiddelen. 

• Leraren en personeel benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en 
examens. 

• Kinderopvang.  

• Openbaar vervoer. 

• Voedselketen, die mede bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de 
verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, het ophalen van producten bij 
boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang 
van arbeiders voor de oogst. 

• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel. 

• Inzameling, vervoer, verwerking en recycling van afval, afvalwater en vuilnis. 

• Media en communicatie ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving. 

• Voortgang hulpverleningsdiensten: 
o Meldkamerprocessen. 
o Brandweerzorg. 
o Ambulancezorg. 
o GHOR. 
o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s. 

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 
rechterlijke macht), zoals ten behoeve van het democratisch proces en het betalen van 
uitkeringen en toeslagen, uitgifte van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, 
burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken. 

• Beroepen t.b.v. het verkrijgen van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s.  

• Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies, zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht en 
ICT voor bovenstaande cruciale beroepsgroepen. 

Uitgangspunt is dat de scholen op maandag 10 januari weer gewoon open zullen gaan. Wij 
hopen dat de overheid dat in januari weer toestaat. Mocht dat niet het geval zijn dan zullen wij 
u daar via Parro van op de hoogte stellen.  



Noodopvang Pancratius  

Bent u werkzaam in een cruciaal beroep dan kunt u t/m a.s. vrijdag 17 december om 16.00 uur 

aangeven op welke dag(en) u opvang op school nodig hebt voor uw kind(eren). In principe gaat het 

hier om dezelfde kinderen als tijdens de opvangperiode eerder dit jaar.  

Wij vragen u om dit voor het weekend al aan te geven zodat wij de noodopvang tijdig kunnen 

organiseren. We stellen het op prijs dat u alleen aanmeldt wanneer u echt zelf niet voor opvang kunt 

zorgen i.v.m. uw werk.  

 

Heeft u voor uw kind(eren) zowel opvang nodig van kinderopvang Malin ‘De Kleine Krijger’ als 

van ons als school dan vinden wij het prettig als u beide organisaties in dezelfde mail vraagt 

om noodopvang. Wij kunnen daardoor veel sneller met de kinderopvang schakelen en de 

opvang sneller organiseren. 

 

U kunt zich opgeven bij Per Theeuwes via: p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl  

Neem bij vragen gerust even contact op.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 
Website 
Onze website is niet altijd meer helemaal up-to-date. In 2022 krijgen onze school een volledig nieuwe 

website. Op die manier willen de vindbaarheid van onze school vergroten en een beter leesbare site 

creëren. U kunt ervanuit gaan dat berichten op Parro (en de Pancopost) leidend zijn.  

 

School uit (kleuters vanaf 13.55 uur en andere groepen vanaf 14.00 uur) 
In de coronaperiode raadt de overheid aan om voor en na schooltijd niet alle kinderen tegelijk naar 

binnen- en buiten te laten gaan. De kleuters komen in deze periode rond 13.55 uur naar buiten, 

daarna komen de andere groepen vanaf 14.00 uur naar buiten.  

 

Zwangerschapsverlof juf Gaby  
Juf Gaby is in verwachting, zij zal tot aan de kerstvakantie op haar werkdagen lesgeven in groep 6. 

Dat is door de nieuwe richtlijnen dus nog t/m aanstaande vrijdag.  

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.  

Daniël Reuvekamp zal juf Gaby gaan vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Meester Daniël 

werkt al 2 dagen op een ander school van onze Stichting en zal vanaf 12 januari juf Gaby vervangen 

op de woensdag, donderdag en vrijdag. Wij wensen haar alvast een heel fijn verlof en een 

voorspoedige bevalling toe.  

  

Studenten op de Pancratiusschool 
Misschien heeft u via uw kind(eren) vernomen dat er een student aanwezig is in de klas(sen). Wij 
vinden het als school erg belangrijk om jonge mensen mee op te leiden voor onderwijsassistent of 
leerkracht. Zeker in de huidige tijd waarin er grote tekorten zijn aan mensen is het belangrijk om jonge 
mensen aan ons mooie beroep te binden. De studenten begeleiden individuele leerlingen, zij werken 
met groepjes en zij geven soms lessen aan de hele klas. Deze extra inzet maakt het mogelijk om veel 
kinderen extra te begeleiden en dat is heel fijn. Naast deze studenten komen er ook regelatig 
studenten kort stagelopen, bijv. om zich te oriënteren op het beroep.  
 
De volgende studenten lopen (langdurig) stage op onze school:  
Groep 1-2a:  Lars Rabeling 
Groep 1-2b:  Tim Goldebeld 
Groep 6:   Jesse van der Zwaluw 
Groep 8:  Martine Hissink 
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Bedankt voor uw vertrouwen en steun!  
 
We willen u hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in onze school in het algemeen en specifiek voor 
uw steun in 2021. Het jaar is wederom anders gelopen dan misschien iedereen wel had verwacht 
en/of gehoopt. Toch blijven wij, samen met de OR en de MR, werken aan mooi onderwijs aan alle 
leerlingen. Het is bekend dat dit in de huidige best best een grote uitdaging is.  
 
Na de komende week start officieel de kerstvakantie. Het team, OR en MR wensen u alvast fijne 
kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.  
 
OR bedankt! 
Tijdens het bezoek van Sinterklaas aan onze school, de voorbereidingen van het kerstfeest, de 
schoolfotograaf en vele andere evenementen moet er steeds veel geregeld worden. Dit is lang niet 
altijd zichtbaar voor u. Toch nemen de ouders van de Ouderraad ons veel werk uit handen. Zij hebben 
het afgelopen jaar weer fantastisch geholpen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor uw 
kind(eren). Hierbij hebben zij steeds rekening gehouden met de geldende RIVM-richtlijnen. Wij willen 
de ouderraad hiervoor ontzettend bedanken! Het is niet vanzelfsprekend om ouderhulp te krijgen.  
 
MR bedankt!  
De medezeggenschapsraad denkt positief kritisch mee met de schoolleiding t.a.v. het beleid en de 
besluitvorming binnen de school. De MR neemt een standpunt in, geeft advies en heeft ten aanzien 
van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheid. We willen de ouders van de 
MR bedanken voor het meedenken en sparren. Bedankt voor uw vertrouwen en steun! 

 
Kerstvakantie: lekker genieten! 
Team, ouderraad en medezeggenschapsraad wensen u allen fijne kerstdagen en een hele goede 

jaarwisseling. Op maandag 10 januari 2022 begroeten wij u weer op de Pancratiusschool.  

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

 


