
 

AGENDA  

Februari / maart  
 

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 

di 22-02  : Pancopost 9 

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

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

vr 11-03  : Rapport groepen 1 t/m 7 

ma 14-03 t/m vr 18-03 : Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

di 15-03  : Pancopost 10 

ma 21-03  : MR-vergadering 

ma 28-03 t/m do 31-03 : Meekijkdagen ouders (indien mogelijk) 

do 30-03  : Grote Rekendag  

 
  

GROEPSACTIVITEITEN 
 
“We gaan de goede kant op!”  
De leerlingenraad is een belangrijk klankbord op onze school. De laatste twee bijeenkomsten hebben 

kinderen o.a. aangegeven dat het fijn is dat corona beter gaat en dat het fijn is dat er dan weer meer 

kan op de Pancratius. Een belangrijke uitspraak was: “We gaan weer de goede kant op!”. Het was 

prachtig om elkaar met zoveel positiviteit te spreken, dat willen wij als team ook echt in deze 

Pancopost tot uitdrukking brengen.  

 

De insteek is ook nog steeds om het komende half jaar tot aan de zomervakantie heel veel leuke 

dingen te doen die school net even extra leuk maken en weer energie geven. Denk bijvoorbeeld aan: 

schoolreisjes, kamp groep 8, een open dag, opening van de aanbouw, verdere aanleg van het plein 

met o.a. een prachtige waterpomp en waterbaan, een eindejaarsfeest en een spetterende slotmusical 

van groep 8. We blijven met elkaar de mogelijkheden opzoeken zodat we zoveel mogelijk kunnen 

blijven organiseren voor de kinderen.    

 

Waterpomp  
Wij hebben als school een geweldig mooie waterpomp besteld. De leerlingenraad van schooljaar 

2020-2021 en de huidige leerlingenraad hebben hier ontzettend goed in meegedacht. Zij hebben de 

opties met de kinderen in alle groepen besproken en uiteindelijk doorslaggevend advies gegeven. De 

datum van plaatsing houden we nog even geheim maar zal tussen de voorjaarsvakantie en de 

meivakantie plaatsvinden. Ons plein wordt steeds meer een beweeg en ontdekplein en dar zijn we 

trots op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pancopost 8         1 februari 2022 



Carnaval 
 

 

 

 

Beste leerlingen,  ouders en verzorgers, 

We beginnen deze Pancopost met een feestelijke aankondiging. Op vrijdag 25 februari a.s. is het 

weer zover: St. Pancratius viert CARNAVAL! We vieren deze dag met allerlei vrolijke activiteiten, we 

kijken er naar uit om weer leuke activiteiten met de kinderen te ondernemen.  

Om deze dag goed te laten verlopen zijn de volgende punten belangrijk: 

• Voor groep 1 t/m 8 geldt: Tot 12.00 uur naar school, daarna is het voorjaarsvakantie. 

• Voor alle groepen geldt: Voor eten en drinken rond de ochtendpauze wordt gezorgd. 

• Verkleden mag! Maaaaar…. Er wordt dit jaar een prijs uitgereikt in iedere groep aan het 

leukst/origineelst/mooist/best verklede kind! Je maakt dus kans op een prijsje als je verkleed 

naar school komt.  

• Confetti, serpentines, spuitbussen, zwaarden en schietmaterialen laten wij thuis. 

• Je komt in de ochtend eerst naar je eigen klas, vanaf 08:20 zijn de schooldeuren open, 

daarna ga je met je juf of meester samen naar buiten voor de onthulling van de prins en 

prinses carnaval. Kinderen van groep 7/8 kunnen zich voor deze leuke taak verkiesbaar 

stellen. Jullie juffen weten er meer van! 

• Heeft uw kind thuis een discobol/discolamp dan mag deze mee naar school op donderdag 24 

februari voor ons feest op 25 februari. Voorzie de lamp even van een naam! 

• Om 11.15 uur lopen we met de hele school een carnavalsoptocht door de wijk. Daarvoor 

mogen alle leerlingen een muziekinstrument meenemen. Wilt u komen kijken bij de optocht? 

Super leuk, houdt u alstublieft wel rekening met de geldende  coronaregels. 

• Heeft u thuis een draagbare speaker/boxje en mogen we deze lenen voor de 

carnavalsoptocht? Dan horen we dat graag. 

 

Wij wensen iedereen nu alvast een hele gezellige dag! Met vragen kunt u terecht bij juf Ivy,  juf Esmé 

& juf Marleen. 

Alááááááf, 

Team en OR 
St. Pancratiusschool 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OUDERS 
 

Van de MR 
De MR heeft maandag 17 januari 2022 weer een online vergadering gehad. Wegens ziekte, 

coronaperikelen en de drukte van de decembermaand is de vorige vergadering niet doorgegaan. We 

hadden deze vergadering dus veel te bespreken.  

 

Een deel van de vergadering hadden we Simone Fomenko te gast. Zij is onze spreekbuis voor de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (stichtingbreed). Simone heeft de belangrijkste punten 

vanuit de GMR toegelicht. 

 

Tijdens de vergadering is verder gesproken over het maken van een “smoelenboek”. Het is de 

bedoeling dat er een overzicht komt van alle leerkrachten die bij de Pancratius werkzaam zijn. Ook 

zullen de namen en gezichten van de ouders in de OR en MR in het smoelenboek worden 

opgenomen. Hopelijk wordt daarmee de zichtbaarheid van de OR en MR vergroot en weten (nieuwe) 

ouders iedereen beter te vinden.  

 
Aanbouw 
Het werk in de aanbouw vordert gestaag. Het vochtgehalte wordt steeds verder omlaag gebracht. De 

luchtvochtigheid heeft bijna het punt bereikt waarop de vloer gelegd kan gaan worden. Momenteel 

wordt er een grote kast op maat gemaakt, wordt de ventilatie aangesloten en liggen de vensterbanken 

klaar voor plaatsing. In de huidige tijd is het geweldig om als school met dit leuke en belangrijke 

project voor de Pancratius bezig te kunnen zijn. Wat krijgt groep 8 binnenkort een mooi lokaal! 

 

Website 
Het komende jaar krijgen alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een volledig nieuwe website. 

Deze website wordt beter toegankelijk en ook gemakkelijker te onderhouden. Wij houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

                                                           
Cito toetsen 
Deze periode staan er Cito leerling- en ontwikkelingsvolgtoetsen op het programma. Wij kunnen ons 

voorstellen dat u als ouder(s) niet goed weet wanneer toetsen worden afgenomen en hoeveel toetsen 

dat dan zijn.  

 

Cito LOVS-toetsen worden een of twee keer per jaar afgenomen zodat de leerkrachten naast hun 

eigen observaties, toetsen en gemaakt werk ook d.m.v. een landelijk genormeerde toets kunnen zien 

hoe uw kind(eren) zich op verschillende vakgebieden (bijv. rekenen, spelling, lezen) ontwikkelt.  

 

Er wordt rekening gehouden met ziekte, thuisonderwijs etc. wat betekent dat kinderen echt de tijd 

krijgen om op verschillende momenten aan de toetsen te werken. Deze worden niet in korte tijd in 

enkele dagen afgenomen wanneer een groep in thuisquarantaine heeft gezeten. De periode is juist 

verlengd om dit in alle rust te kunnen doen.  

 

Leerkrachten groep 7 
De planning is dat juf Niké na de voorjaarsvakantie weer gaat starten als leerkracht in groep 7. Juf 

Simone werkt tot deze vakantie als leerkracht in de groep. Zij gaat na de vakantie weer aan de slag 

met ondersteuning van leerlingen uit diverse groepen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO).  

 
 
 



Maandag 7 februari studiedag T4L 
A.s. maandag, 7 februari, hebben de leerlingen geen school omdat wij als team een studiedag hebben 

gepland over Thinking for Learning (T4L). Hieronder leggen we nog even uit wat T4L ook al weer 

betekent. 

 

T4L helpt ons om spelend en onderzoekend leren op een uitdagende manier aan te bieden aan onze 

leerlingen. Wereld oriënterende en creatieve vakken staan hierbij centraal.  

 

T4L: 

…helpt leerlingen kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven  

…helpt leerlingen betekenis te verlenen aan het leren, aan inhouden 

 

In de groepen reflecteren leerlingen en leerkrachten op de thema’s vanuit de werkmuren/hoeken. 

Hierbij wordt bijvoorbeeld besproken: hoe zijn kinderen kritisch en nieuwsgierig geworden en 

gebleven? Hoe verlenen kinderen betekenis aan het thema?  We gebruiken leerdimensies om leren 

inzichtelijk te maken: 

 

 
 

Startactiviteiten 
Aan het begin van een thema worden er tijdens de startactiviteiten deelvragen opgesteld en 
onderzoeken leerlingen met de leerkracht(en) wat zij eigenlijk over het thema willen weten/leren.  
 
Deze startactiviteiten moeten ervoor zorgen dat: 
•Leerlingen zowel cognitief als affectief betrokken raken op het thema  
•Het thema vanuit verschillende perspectieven/inhouden benaderd wordt  
•De leerlingen samen kunnen verkennen wat ze al weten, welke interessante kwesties er spelen en 
welke echte vragen ze hebben 
 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van: objecten, illustraties, beeldfragment, teksten en boeken, 
verhalen uit eigen ervaring/fantasie, excursie om te exploreren en experimenteren zodat uiteindelijk 
een probleemstelling wordt opgeroepen die bepaalt hoe het thema wordt aangevlogen.  



 
Onderzoeksfase 
Vervolgens ontstaat er een onderzoeksfase. In deze fase is  
de vraagstelling cruciaal en wordt er gebruik gemaakt van:  
• Open vragen  
• Pseudo-open vragen  
• Gesloten vragen  
• Eén antwoord goed  
• Meerdere antwoorden mogelijk  
• Vragen die –zonder onderzoek- te beantwoorden zijn (hier  
en nu): persoonlijk, mening, feitjes  
• Vragen die met een boek of m.b.v. Google te beantwoorden zijn  
• Vragen die met veldonderzoek (excursie, stage) of met een expert  
te beantwoorden zijn  
• Vragen die met een experiment(je) te beantwoorden zijn  
• Filosofische vragen 
 

Eindproductie of ‘gespeelde’ praktijk  
T4L werkt met schoolse imitaties van relevante maatschappelijke praktijken waar leerlingen aan 
kunnen en willen deelnemen.  
• Die praktijken worden ingericht op basis van een ‘spelformat’, waarbij er altijd sprake is van bepaalde 
regels.  
• Leerlingen nemen deel vanuit een hoge betrokkenheid (motivatie) en hebben ‘vrijheidsgraden’ in hun 
handelen.  
• Onderzoek en rollenspel spelen hierin een belangrijke rol en kunnen niet los van elkaar gezien 
worden. Onderzoeken om de betreffende maatschappelijke praktijk te verkennen en te sturen; 
rollenspel om in die praktijk op een veilige manier te oefenen en de praktijk vanuit een rol verder te 
verkennen. 
 
De mogelijke praktijk kan er als volgt uitzien:  

• Maken van een informatiefolder, boek(je), stripverhaal, CD, een spel, levend schilderij, film, 
documentaire, reportage van een restaurant, kookstudio, uitzendbureau (meewerken op…) 
werkplaats (fietsreparatie, naaiatelier…) modeshow, kunstuitleen, VVV-kantoor, bibliotheek, 
een hotel (foto)tentoonstelling, (conservatoren) musical (producenten, acteurs, decorbouwers 
….) verhalenfestival (vertellers), winkel (verkopers, producenten), drukkerij, organiseren van 
een show, excursie, wedstrijd … internetcafé, groentetuin, rommelmarkt Laboratorium 

 
We maken gebruik van thema Blink zodat kinderen vanuit een veilige omgeving op zoek kunnen gaan 
naar betekenisvolle informatie voor het thema. Een thema kan er als volgt uitzien in opbouw: 

 

 



In een cyclisch proces wordt er tussentijds geëvalueerd, komen er nieuwe feiten aan het licht die een 
plekje moeten krijgen en wordt het thema steeds rijker en betekenisvoller. Dat is mooi zichtbaar 
gemaakt op onderstaande routekaarten:  

 

 



 
 
We maken gebruik van de functiekaart, bij elke fase passen verschillende soorten vragen. Hieronder 
ziet u voorbeelden van vragen en tools/structuren in één van de fasen. Deze toolkaart zal ook gebruik 
gaan worden tijdens de studiedag van 7 februari a.s.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bericht van stichting Sportkompas 
 

Gezocht goede sportkleding en sportschoeisel. 

Geef sportkleding die je niet gebruikt een tweede kans en help zo medesporters met een kleine beurs 

en het milieu door duurzaam om te gaan met sportkleding/schoeisel door hergebruik! Meer informatie 

vindt u in de flyer die als bijlage bij deze Pancopost is gevoegd.  

Pleinenactiviteiten scholenplan 

Stichting Sportkompas verzorgt  -binnen een nieuw scholenplan- bewegingsonderwijs, pleinactiviteiten 

en natte gymlessen voor basisscholen en de kinderopvangcentra in de gemeente Brummen. Dit loopt 

van september 2021 tot half juli 2022, met kans op een tweede seizoen. Tijdens de verschillende 

pleinactiviteiten en de lessen voor het bewegingsonderwijs staan ook de verschillende sporten 

centraal. Er is ruimte voor de verenigingen om hun sport hier onder de aandacht te brengen. 

Sportkompas wil graag samen met de lokale sportvereniging een passend aanbod bieden voor de 

kinderen in de gemeente Brummen. Een mooie kans voor de vereniging om de sport te promoten. 

Het persbericht en de video staat op de website: https://stichtingsportkompas.nl/pleinactiviteiten/  

Oproep van de GGD: 
Zit uw kind nu in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van het voortgezet 

onderwijs? Dan zijn we op zoek naar u! 

De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd waarin er veel verandert, voor ouders en 

kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg benieuwd welke (opvoed)vragen of zorgen er bij u 

als ouder(s) leeft/leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen ondersteunen. Daar hebben we uw input 

voor nodig! Vult u onze vragenlijst in? Het kost u slechts 5 minuten, meedoen is volledig anoniem en 

dankzij uw antwoorden kunnen wij ouders beter helpen. https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap  

Maandelijks beluurtje Jeugdgezondheid 
Waarom is er een maandelijks beluurtje jeugdgezondheid? Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld: 

gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, mentale veerkracht, overgewicht, voeding, 

zindelijkheid of vaccineren van uw kind(eren). Eventueel kan ik uw vraag met de jeugdarts van school 

overleggen. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of bij problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling 

en gedrag. 

 

Voor wie is het maandelijkse beluurtje jeugdgezondheid? 

· Ouders 

· Leerlingen 

· Leerkrachten 

 

Wanneer?  

Het maandelijkse beluurtje is iedere eerste maandag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur. Mocht dit 

tijdstip u niet uitkomen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen, het liefst per mail. Ik bel u dan 

terug. 

 

Contactgegevens 

Natasha Rakhan, jeugdverpleegkundige 4-18 jaar 

( 088 - 4433492 (direct) 

( 088 - 4433000 (algemeen) * n.rakhan@ggdnog.nl  * Website: www.ggdnog.nl  

 
 
 
 

https://stichtingsportkompas.nl/pleinactiviteiten/
https://surveys.enalyzer.com/?pid=g8p7nnap
mailto:n.rakhan@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/


 
Mede namens het team,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Per Theeuwes, directeur 

Annemiek Draaijer, intern begeleider 

 


