
 

AGENDA  

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

Wo 16-03  : Bezoek bestuurder en lid RvT aan onze school 

Ma 21-03  : Feestelijke opening aanbouw met leerlingen, leerlingenraad en wethouder 

Ma 21-03  : MR-vergadering 

Wo 30-03  : Grote Rekendag 

Vr 01-04  : Studiedag: alle leerlingen vrij 

Di 05-04  : Pancopost 11 

Vr 08-04  : Palmpasenoptocht groepen 1-2-3 

Ma 11-04  : Leerlingenraad 

Wo 13-04  : Schoolvoetbal 

Do 14-04  : Paasviering/brunch 

Vr 15-04 t/m ma 18-04 : Goede Vrijdag + Pasen: alle leerlingen vrij 

Di 19-04  : Pancopost 12 

Di 19-04 t/m do 21-04 : Eindcito groep 8 

Vr 22-04  : Koningsspelen / sportochtend Rhienderoord 

     Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Ma 25-04 t/m vr 06-05 : Meivakantie 

 

 

 
  

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Officiële opening nieuwe aanbouw 
Aanstaande maandag, 21 maart, zal de aanbouw officieel geopend worden. Wethouder Ingrid Timmer 
is hiervoor uitgenodigd. De leerlingenraad zal samen met haar de aanbouw gaan openen.  
A.s. vrijdagmiddag zullen de leerlingen van groep 8 al wat spullen gaan verhuizen naar hun nieuwe 
lokaal. We wensen groep 8 nu alvast een hele fijne tijd toe in hun nieuwe lokaal.  
 

Pancratiusschool voor Oekraïne 
In alle klassen is er wel een gesprek over gevoerd; de vreselijke 
situatie waarin Oekraïne zich momenteel bevindt door de oorlog. 
Veel kinderen maken zich zorgen, maar willen vooral heel graag iets 
voor de mensen doen. Verschillende kinderen hebben zelf al geld 
ingezameld door bijv. flessen in te zamelen om statiegeld te kunnen 
doneren. Wat mooi dat kinderen zelf met deze initiatieven komen.  
 
De Pancratius wil zich ook graag samen met alle kinderen en 
ouders van de school inzetten om geld in te zamelen. Dit willen we 
doen door een sponsorloop te organiseren. Deze willen we houden 
in de laatste week voor de meivakantie (waarschijnlijk op de vrijdag 
wanneer ook de sportdag is). De details hierover volgen later. De organisatie zal grotendeels in 
handen liggen van de MR, OR en Sportcommissie. Wilt u ook helpen met bijv. de route afzetten, lijsten 
inzamelen of iets anders dan horen we dit graag. U kunt zich hiervoor melden bij juf Ivy en/of juf 
Marleen.  

Alvast bedankt voor uw steun. 
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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 of contructeur 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! 

 
 

OUDERS 
 
Covid-19 op de Pancratius  
Via Parro hebben we al aan ouders van enkele groepen laten weten dat het een uitdaging blijft om op 
school fysiek les te kunnen (blijven) geven aan de leerlingen. Vorige week waren er acht teamleden 
positief getest en/of ziek. Toch zijn er maar weinig groepen geweest die van thuisonderwijs gebruik 
hebben moeten maken.  
 
We doen er als school al het mogelijke aan om uitval van leerkrachten zo goed mogelijk op te vangen. 
Daar gaat momenteel veel tijd naar toe, dat is niet optimaal maar we vinden dat absoluut noodzakelijk 
voor onze leerlingen.  
 
Niemand wordt blij van kinderen die thuis moeten blijven omdat de leerkracht(en) ziek is/zijn en er 
geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. Waar mogelijk bieden we noodopvang aan, afgelopen week 
was dat echt onmogelijk. Alleen al bij de groepen 1-2 misten we zowel de leerkrachten als de 
onderwijsassistent. Als dan ook andere leerkrachten ziek zijn en er maar één onderwijsassistent (in 
opleiding) aanwezig is dan vinden we het onverantwoord om kinderen toch naar school te laten 
komen.  
 
We hopen dat we het team zo snel mogelijk weer compleet en gezond aan het werk hebben. We 
willen er namelijk graag zijn voor uw kind(eren). Bedankt voor de steunbetuigingen, de kritische noten 
en het meedenken. Dat waarderen we enorm! 
 
Enquêtes  
Scholen moeten elke twee jaar enquêtes afnemen onder leerlingen, ouders en personeel. Onder een 
deel van de ouders van leerlingen in de bovenbouw zal komende week een enquête uitgezet worden. 
Doordat dit elke twee jaar in de bovenbouw gebeurt krijgen alle ouders een keer de kans om een 
enquête in te vullen om zo hun mening te kunnen geven over onze school. We hopen van u te horen 
wat we goed doen en waar er nog verbeterkansen liggen voor onze school. De enquête hopen we 
vóór 1 april af te ronden, u krijgt dan z.s.m. een terugkoppeling van de resultaten.  

 
Aanleg speelplaats  
Zoals u wellicht al gezien heeft wordt er buiten steeds meer opgeruimd. Binnenkort komen de 
waterpomp en de uitgeholde boomstammen.  
 
We willen het pad langs de school, de parkeerplekken voor fietsen voor de school en het buitenlokaal 
nog gaan bestraten. Mochten er vrijwilligers zijn die dit met ons zouden willen doen dan gaat dat de 
school heel veel geld besparen. Dat geld zal weer besteed worden aan extra spelmaterialen, spullen 
voor de moestuin enz.  

 



Meekijkdagen ouders 
In week 14 hebben we meekijkdagen voor ouders gepland, dat is een week later dan de 
oorspronkelijke planning. We willen u als ouders de gelegenheid bieden om even sfeer te proeven en 
mee te kijken in de klas van uw kind(eren). 

De vormgeving van ons gebouw, met de relatief smalle gangen en beperkte oppervlakte, maakt dat 
we niet alle ouders tegelijk kunnen ontvangen. Dit is ook niet haalbaar in de klassen, het is namelijk 
wel de bedoeling dat het lesprogramma van de kinderen zoveel mogelijk ‘normaal’ kan doorgaan.  

Om toch zoveel mogelijk ouders de mogelijk te bieden om te komen kijken stellen we elke groep 
enkele ochtenden van 08.30 t/m 09.00 uur open. 

Vanaf maandag 28 maart kunt u inschrijven via Parro.  

Voor elk kind kan er deze keer 1 ouder intekenen, de andere ouder kan dan tijdens de volgende 
meekijkweek inschrijven. We hopen dat u na twee jaar corona begrijpt dat we u deze kans graag 
willen bieden maar dat we dat ook enigszins ‘gedoseerd’ willen organiseren. Lukt het u niet om te 
komen kijken dan bent u uiteraard van harte welkom tijdens een van de komende meekijkweken. 

Onze school is gezond! 
Onze school heeft opnieuw het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten 

wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn 

trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 

hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 

belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder 

schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen!. 

Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: 

- Maandelijks sportieve naschoolse activiteiten (we gaan kijken of deze na corona weer z.s.m.    
   opgestart kunnen worden) 

- Dagelijks bewegend leren in de klassen; 

- Twee keer per jaar een sportdag en/of sporttoernooi  

- Gerichte pleinspellen aanbieden en spelen;  

- Een sportieve afsluiting door het eindfeest met veel beweegspellen; 

- Het jaarlijks aanschaffen van nieuw buitenspel materiaal. 

- Het inzetten van vakdocenten bewegingsonderwijs; 

- Het inzetten van een vakplan bewegingsonderwijs; 

- Het ontwikkelen van een groen speelplein; 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 

(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

 
 
 
 



Camera toezicht  
Deze week worden er aan verschillende zijden van onze school en bij kinderopvang Malin camera’s 
geplaatst. Vandaag is de bekabeling aangelegd. De afgelopen jaren hebben we regelmatig last gehad 
van vernielingen. De camera’s zijn in beveiligd beheer van de Veluwse Onderwijsgroep, er wordt dus 
niet meegekeken door externe partijen. We hopen dat hiermee de speelplaats nog veiliger, schoner 
en leuker wordt voor kinderen om op te spelen.   

 
Studiedag vrijdag 1 april 
Vrijdag 1 april staat er voor het team een studiedag op de agenda en in verband daarmee zijn alle 

leerlingen deze dag vrij. Deze dag was reeds aangekondigd in de jaarkalender die u aan het begin 

van het schooljaar van ons heeft ontvangen.  

Pasen en een heerlijk lang paasweekend 
Het duurt nog eventjes maar toch goed om alvast even te melden. Donderdag 14 april vieren we het 
paasfeest op school. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij, om daarna van een heerlijk lang 
paasweekend te genieten. Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en is de school gesloten. Dat geldt 
ook voor maandag 18 april, 2e Paasdag. 

 
Bericht van de jeugdverpleegkundige 
Op maandag 4 april a.s. ben ik van 14.30-15.30 uur weer telefonisch bereikbaar voor ouders die 
eventuele vragen hebben over hun kinderen zoals meten, wegen, ogen- en oren controles en 
eventuele opvoedvragen. 
Mocht dit tijdstip niet uitkomen dan kunnen ouders mij altijd ook per mail bereiken en dan neem ik met 
hun contact op. 
  
Ook geef ik jullie alvast de volgende data door: 

• Maandag 2 Mei 2022 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Natasha Rakhan 
Jeugdverpleegkundige 
BIG-nummer: 69916661130 

 
Rijksstraatweg 65 
7231 AC Warnsveld 
Postbus 3 
7200 AA Zutphen 

T. 088 - 443 3492 (direct) 
T. 06-21414049 (whatsapp) 
T. 088 - 443 3000 (algemeen) 
E. n.rakhan@ggdnog.nl 
W. www.ggdnog.nl 

 

Brummense Bikkel 
Ook in 2022 zal in de gemeente Brummen het jeugdlintje de Brummense Bikkel worden uitgereikt. 
Als bijlage bij deze Pancopost ontvangt u de poster van de Brummense Bikkel met meer informatie. 
De Brummense Bikkel kunt u het beste vergelijken met het Brummens jeugd lintje. Elk kind tussen de 
4 en 17 jaar kan een Brummense Bikkel zijn. Voorwaarde is dat hij of zij iets bijzonders doet of heeft 
gedaan voor de maatschappij. Voor mens of dier.  
 
Dat kan zijn de boodschappen voor oma tijdens corona tijd, regelmatig bij de Kinderboerderij helpen, 
elke maand zwerfafval opruimen in de wijk, etc etc. De aanmeldingen moeten voor 31 maart 

mailto:n.rakhan@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/


doorgegeven worden via het nominatieformulier dat u als een aparte bijlage aantreft bij deze 
Pancopost, of via onze website: www.welzijnbrummen.org/brummense-bikkel 
 
Begin april buigt een deskundige jury zich over alle aanvragen. Daaruit wordt de leukste inzending 
gekozen. Degene die Brummense Bikkel wordt zal uitgebreid in het zonnetje worden gezet, plus hij of 
zij wint een hele leuke prijs.  

 

 
 
BBO kleurplaten en mandala’s  
Alle scholen in Brummen doen mee met de vlinderkleurplaat en mandala’s (bovenbouw) vanuit BBO 
(Bruisend Brummen Oikomene). Dit wordt vanuit alle kerken georganiseerd om bewoners en cliënten 
van alle tehuizen in Brummen een Paasgroet te brengen. Voor het vlinderweekend van 2 en 3 april en 
de Paasviering van 16 april a.s. kunnen we evt. enkele foto’s van werk aanleveren.  
Van elke school worden een tiental kleurplaten/mandala’s opgehangen in de Pancratiuskerk tijdens de 
expositie tot Pasen.  

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


