
 

AGENDA  

Januari / februari 
 
di 10-01  : Pancopost 7 

vr 14-01  : Rapport groep 8 

ma 17-01  : MR-vergadering  

vr 21-01  : Leerlingenraad  

ma 24-01  : OR-vergadering 

di 25-01  : GMR-vergadering 

di 01-02  : Pancopost 8 

ma 07-02  : Studiedag team, alle leerlingen vrij.  

Ma 14-02 t/m do 24-02 : Adviesgesprekken VO groep 8 

Vr 25-02  : ’s Morgens Carnaval op school, leerlingen 12 uur vakantie 

Ma 28-02 t/m vr 04-03 : Voorjaarsvakantie  
  

 

 
 
Een nieuw jaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen fijne kerstdagen heeft gehad en goed 
het nieuwe jaar is ingegaan. Wij gaan het schooljaar in ieder geval weer een goed vervolg geven 
en wij blijven werken aan de mooie ontwikkelingen die wij gestart zijn. De aanbouw en de 
speelplaats horen bij ontwikkelingen die in 2022 verder opgepakt  gaan worden. Wij houden u 
op de hoogte.   
  

Iedereen de beste wensen voor 2022!  

 
 
 
 

  Pancopost 7         11 januari 2022 



GROEPSACTIVITEITEN 
 
Juf Gaby bijna met verlof  
Juf Gaby is in verwachting, deze week is haar laatste werkweek. Wij wensen Gaby alvast een heel fijn 
verlof en een voorspoedige bevalling toe.  
Juf Gaby zou vanaf deze week vervangen worden door Daniël Reuvekamp maar helaas moet meester 
Daniël deze week in quarantaine wegens corona in zijn gezinssituatie Vanaf de termijn van 28 weken 
hebben werknemers in contactberoepen recht op vervangende taken m.b.t. werk om complicaties in 
de zwangerschap zoveel mogelijk te voorkomen. Het is in de klas/in school op dit moment voor juf 
Gaby ook niet mogelijk om voldoende afstand te houden van leerlingen en collega's. Wij hadden al 
geruime tijd geleden geregeld dat meester Daniël vanaf morgen (woensdag 12 januari) het lesgeven 
zou overnemen van juf Gaby. Juf Gaby kon dan andere taken doen om de klas te ondersteunen.  
Omdat er geen invalleerkracht beschikbaar is, zullen de kinderen van groep 6 de komende drie dagen 
thuisonderwijs krijgen. Wij vinden het erg vervelend dat de leerlingen van groep 6 niet naar school 
kunnen de komende dagen, echter voor ons is dit ook overmacht.  De ouders/verzorgers van de 
leerlingen van groep 6 hebben hierover inmiddels een Parro-bericht ontvangen. 
 
 

Kanjertraining 
Ook in dit nieuwe jaar gaan we weer volop aan  
de slag met de Kanjertraining bij ons op school.  
Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig  
en veilig voelen. Daarom krijgen alle leerlingen  
Kanjertraining. Zoals u weet wordt die gegeven  
door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal  
voor opgeleid is. Nieuwe leerkrachten volgen de  
kanjertraining zodat ook zij kanjer gecertificeerd  
zijn. Ook vindt er regelmatig nascholing plaats  
voor de leerkrachten die hun certificaat al heb- 
ben behaald.   
  

 
 
OUDERS 
 
Resultaten van onze school 
 
Onze school is transparant en open over de resultaten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
onze schoolgids.  
 
Informatie en cijfers over scholen vindt u op https://scholenopdekaart.nl/  
Op deze website kunt u onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.  
 
Om op de website van scholen op de kaart rechtstreeks een kijkje te nemen bij onze school klikt u op 
onderstaande link: 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/brummen/8355/katholieke-basisschool-st-pancratius/ 
 
Voor resultaten en cijfers over het schooljaar 2020-2021 verwijzen wij u naar de publieksversie van 
ons jaarverslag 2020-2021. Deze treft u als bijlage aan. 
 
 
 
 
 

https://scholenopdekaart.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/brummen/8355/katholieke-basisschool-st-pancratius/


Aanbouw 
De werkzaamheden in de aanbouw zijn nog steeds in volle gang. Voor de kerstvakantie is het glas 
gezet, ook zijn de muren van een stuclaag voorzien. De plafonds zijn geplaatst en de radiatoren zijn 
opgehangen en werken inmiddels. Het weer was in de kerstvakantie m.b.t. het laten drogen van de 
wanden niet helemaal optimaal, d.m.v. verwarmen en ventileren proberen we zoveel mogelijk vocht uit 
de ruimtes te krijgen zodat er binnenkort geschilderd kan gaan worden. De foto’s geven weer een 
mooie impressie. 
 

    
 

 
 

 
Studiedag team (reminder voor 07-02-22) 
Deze dag was reeds eerder gecommuniceerd en opgenomen in de jaarkalender die u aan het begin 
van het schooljaar van ons heeft ontvangen. Voor de zekerheid melden wij deze studiedag toch even 
in deze Pancopost.  

 
Op tijd op school 
Beste ouders,  
 
We willen ’s morgens graag om 08.30 uur starten met de lessen. We merken dat er na de vakantie 
wat ‘opstartproblemen’ zijn, iedereen moet weer even in het ritme komen. Dat is begrijpelijk nadat 
leerlingen drie weken geen les hebben gehad.  
We willen u vriendelijk vragen om uw kind(eren) wel op tijd naar school te brengen of te laten gaan. 
We bedanken u hartelijk voor uw medewerking.   
 

Nationale voorleesdagen 
Het prentenboek “Maar eerst ving ik een monster”  
van auteur Tjibbe Veldkamp en illustrator  
Kees de Boer staat centraal tijdens De Nationale  
Voorleesdagen 2022. Dit prentenboek gaat over  
het leukste ritueel van de dag: voorlezen.  



Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam! Het is heel goed voor de taalontwikkeling van 
kinderen. De nationale voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen te bevorderen. Zo 
worden kleintjes grote lezers. Ook bij ons op school zullen we deze periode extra veel aandacht 
besteden aan het voorlezen. En dat is mooi, want plezier krijgen in lezen begint al heel jong. Vandaar 
ook dat we regelmatig voorlezen in alle groepen. Het is de bedoeling dat kinderen uit de bovenbouw 
tijdens de Nationale Voorleesdagen voorlezen aan de kinderen van groep 1 t/m 4. We moeten nog even 
afwachten of dit door kan gaan i.v.m. geldende coronarichtlijnen in het basisonderwijs.  
  
Voor meer informatie over de Nationale voorleesdagen en voorleestips kunt u terecht 
op www.nationalevoorleesdagen.nl.  
  

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

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

