
 

AGENDA  

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

Vr 25-02  : ’s Morgens carnaval op school, leerlingen 12.00 uur vakantie 

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

Vr 11-03  : Rapport groep 1 t/m 7 

Week van 14-03 : Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

Ma 21-03  : OR-vergadering en MR-vergadering 

Wo 30-03  : Grote Rekendag 

Vr 01-04  : Studiedag: alle leerlingen vrij 

 
  

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Carnaval 

        Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Vrijdag 25 februari is het weer zo ver: St. Pancratius viert CARNAVAL! We vieren deze dag met 

allerlei vrolijke activiteiten. 

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 

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 juf en meester 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 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 wel aan de 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 kunnen jullie terecht bij juf Ivy,  juf 

Esmé & juf Marleen 

Alaaaaaaaf, 

Team en OR 

St. Pancratiusschool 

 
 

  Pancopost 9         22 februari 2022 



 
Route Carnavalsoptocht vrijdag 25 februari / 11.15 uur. 

 

 
OUDERS 
 
Grote Rekendag op woensdag 30 maart  
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in 
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet 
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je 
werkboek!  De titel van de 20e Grote Rekendag is “ Bouwavonturen”.   

Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De 
kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is 
om architect te zijn, constructeur of bouwer. Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen 
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van 
hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 

Adviesgesprekken groep 8 
De adviesgesprekken groep 8 voor leerlingen en hun ouders vinden momenteel plaats. Vorige week 
zijn er gesprekken gevoerd en ook deze week vonden/vinden er nog gesprekken plaats met juf Eva 
en/of juf Jantine. Het zijn fijne adviesgesprekken met trotse groep 8 leerlingen.  

 
Leerlingenraad  
Meester Per heeft vandaag met de leerlingenraad gesproken. Er is o.a. gesproken over de opening 
van de aanbouw, dat zal ergens na de vakantie plaatsvinden. De exacte datum wordt nog afgestemd 
en hangt even samen met de laatste werkzaamheden in de aanbouw. Met de leerlingenraad is verder 
afgesproken dat de verdere invulling van het overleg nog even geheim blijft. We zijn als school ook dit 
jaar weer heel trots op leerlingen, de wijze waarop zij hun medeleerlingen vertegenwoordigen is echt 
heel knap. Het is een feest om met de kinderen te mogen overleggen over hun school.  

 
 
 
 



Rapport en oudergesprekken groepen 1 t/m 7 
De kinderen van groep 1 t/m 7 ontvangen op vrijdag 11 maart het rapport. In de week van 14 maart 
staan de oudergesprekken op de agenda. De kinderen van groep 7 mogen bij de gesprekken 
aanwezig zijn. Via de Parro heeft u zich in kunnen schrijven voor deze gesprekken. 

 
Leerkracht groep 7  
Na de voorjaarsvakantie komt juf Niké terug in groep 7, zij zal in eerste instantie nog drie dagen per 
week werken. Juf Simone zal de andere twee dagen voor haar rekening nemen. De overige tijd gaat 
juf Simone aan de slag met ondersteuning van leerlingen uit diverse groepen vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO).  
 

Ingrid nieuwe baan 
Onze schoonmaakster Ingrid heeft een nieuwe werkkring gevonden en in verband daarmee wordt er 
gezocht naar een geschikte opvolger die Marco kan assisteren. Wij wensen Ingrid veel succes toe.  
 
Vakantierooster nieuwe schooljaar 2022-2023 
 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 is vastgesteld door de GMR.  

 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasmaandag 10 april 2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

Overige vrije (mid-)dagen zoals voor studiedagen worden op een later moment doorgegeven. Dat 

wordt ook altijd besproken met onze MR.  

 
Studiedag vrijdag 1 april 
Vrijdag 1 april staat er voor het team een studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Deze 

studiedag was reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons 

heeft ontvangen. 

 

Kanjer 
Regelmatig wordt er in iedere groep een kanjerles gegeven. Dit kan een verhaal zijn, een werkblad, 

een rollenspel of een vertrouwensoefening. Daarnaast komt de Kanjertraining regelmatig terug bij 

andere gelegen. Achter deze Pancopost treft u een document aan over ouder kanjertaal. 

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen. 
Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen we bij onze  

planningen rekening moeten houden. Aan u, als ouder van één of meerdere  

leerlingen op de St. Pancratius, vragen wij om uw kind(eren) tijdig in te schrijven.  

Heeft u een zoon of dochter die geboren is in 2018, 2019 of 2020 dan is het  

vriendelijke verzoek uw zoon/dochter nu alvast aan te melden. Aanmeldings- 

formulieren zijn op school verkrijgbaar.  



 

Creativiteitswedstrijd thema respect 
Misschien heeft u al in de Regiobode of Brummens nieuws of online gelezen dat de Kruiskerk Eerbeek 
in samenwerking met de gemeente Brummen een creativiteitswedstrijd rondom het thema respect 
organiseert. De gemeente organiseert dit jaar een aantal activiteiten om extra aandacht te geven aan 
dit thema. Respect zou weer iets normaals moeten worden. Deze creativiteitswedstrijd is een van de 
activiteiten. 
Respect is een belangrijk onderwerp, juist in deze tijd. Door samen na te denken over de vraag: “wat 
betekent respect voor jou?” en dat vervolgens te vertalen in een kunstwerk, gaat het onderwerp leven. 
Alle inwoners van Brummen, waaronder met name ook basisscholieren, worden uitgedaagd om het 
thema respect vorm te geven door iets creatiefs te maken.  
  
Ter informatie sturen wij u bijgaand persbericht waarin u meer over dit onderwerp kunt lezen. 
  
Voor nadere informatie en aanmelding voor de wedstrijd kunt u terecht bij Annelies Crama, 
annelies.crama@hetnet.nl en Thecla Cornet. 
 

Berichten Sportkompas 
 

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/ 

Hieronder een poster van sportstimuleringsactiviteiten die worden aangeboden in Brummen 

 

https://stichtingsportkompas.nl/pleinactiviteiten/


 

  

Stichting Sportkompas organiseert ook  in de voorjaarsvakantie diverse activiteiten. Zie voor meer 

informatie de flyers hieronder.  

 

 

 



 

 



 

 

 



Nieuws Harmonie Orkest Brummen 

Het Harmonie Orkest Brummen biedt kinderen vanaf groep 5 de mogelijkheid om muzieklessen te 
volgen. Daarnaast spelen zij samen met andere kinderen in een opleidingsorkest. Wij denken dat 
muziek maken een positieve impuls geeft aan de ontwikkeling van kinderen.  
Lijkt het je leuk? Dan kun jij je aanmelden.  
 

 
 
 

Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 25 februari om 12.00 uur. De vakantie duurt 
tot en met 4 maart. Wij wensen u en uw gezin een fijne week toe.  

Op maandag 7 maart beginnen we weer.   

 

Mede namens het team,  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 



 
 
 
 
 
 



 


