
 

AGENDA  

April / Mei 
 
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 + Tweede Paasdaag: alle leerlingen vrij 

Di 19-04  : Pancopost 12 

Do 20-04 t/m do 21-04 : Eindcito groep 8 

Vr 22-04  : Koningsspelen / sportochtend Rhienderoord / Sponsorloop  

     Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

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

Di 10-05                        : Sportdag groep 5 t/m 8 

 

 

 
  

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Palmpaasoptocht en Pasen 

Vrijdag 8 april houden we een palmpaasoptocht                                                                                         

voor groep 1 t/m 3 en donderdag 14 april vieren                                                                                                        

we het paasfeest op school. 

Een tijdje geleden heeft u via Parro informatie                                                                                 

hierover ontvangen van de paaswerkgroep. Voor                                                                                        

alle volledigheid treft u deze informatie hieronder                                                                                      

nogmaals aan. 

Palmpaasviering.  
Op vrijdagochtend 8 april gaan we met groep 1 t/m 3 Palmpasenstokken versieren. In groep 1-3 
starten we direct om 08.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen hiervoor op deze dag zelf een 
stok met hun naam erop meebrengen. Thuis omwikkelt u de stok alvast met crêpepapier. Daarvoor 
krijgt uw kind op dinsdag 5 april stroken crêpepapier mee naar huis. De materialen om de stok verder 
te versieren zijn op school aanwezig, behalve de buxustakjes. Wilt u deze aan uw kind meegeven? 
We hopen dat er een aantal ouders is die op vrijdagochtend willen helpen met het versieren van de 
stokken. U kunt zich opgeven middels handopsteken in Parro bij de groepen 1-3. Op vrijdagmiddag 
gaan de kinderen van groep 1 t/m 3 met de Palmpasen stok een optocht lopen door de wijk. We 
vertrekken ongeveer om 13.30 uur. U bent van harte welkom om langs de route staan. We lopen door 
de straten rondom school. Als we terug zijn op school pakken de kinderen hun spullen uit de klas. 
Vervolgens mogen zij met u mee naar huis, ook de stok mag dan meegenomen worden. Bij erg slecht 
weer zal de optocht binnen plaatsvinden, helaas zonder ouders i.v.m. de beperkte ruimte.  
 

Pasen  
Op donderdag 14 april zullen we Pasen vieren met de kinderen. Ook wordt er een Paasbrunch voor 
de kinderen van groep 1 t/m 8 georganiseerd en krijgen zij het Paasverhaal te horen. Tot 12.00 uur is 
er een eigen programma in de klas. Om 12.00 u gaan we met alle kinderen picknicken, dit gebeurt 
met groep 1 t/m 8 door elkaar en is belangrijk voor het saamhorigheidsgevoel op onze school.  
 
Bij goed weer doen we dit buiten, bij heel slecht weer vindt het binnen plaats. De OR zal voor de 
brunch zorgen. De kinderen hoeven deze dag dus geen eigen lunch mee naar school te nemen. 
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Ouders die om 12.00 uur een groepje willen begeleiden bij de lunch kunnen zich opgeven via Parro 
(d.m.v. het zgn. handopsteken). Alle leerlingen nemen voor de Paasbrunch zelf een bordje, beker en 
bestek mee in een plastic zak voorzien van naam. Op deze manier willen we ook de hoeveelheid afval 
zoveel mogelijk beperken. 
 
De school is gesloten op vrijdag 15 april i.v.m. Goede Vrijdag. Dat geldt ook voor maandag 18 april, 

Tweede Paasdag. Wij wensen u alvast een heel fijn paasweekend. 

Centrale Eindtoets groep 8   
In de week van 18 april gaan de kinderen van groep 8 zich buigen over de eindtoets. Wij wensen ze 

daarbij heel veel succes. Medio mei wordt de uitslag verwacht. 

Schoolvoetbaltoernooi (woensdag 13 april) 
Volgende week woensdag, 13 april, is het zover:  
het 24e schoolvoetbaltoernooi vindt plaats. 
 
Dit is de planning van de middag:  
13:00 uur - De deelnemende kinderen worden  
                   op ‘De Hazenberg’ verwacht.  
13:30 uur - Start van de wedstrijden.  
17:00 uur - De prijsuitreiking.  
 
Uw zoon of dochter mag op eigen gelegenheid naar het sportveld komen. Let er dus even op dat uw 
kind(eren) op het juiste tijdstip gebracht en gehaald worden. Uiteraard mogen ze eerder van school, 
zodat ze op tijd bij sportveld zijn.  
 
De indeling van de teams en daarbij horende begeleiding, zal niet in de Pancopost komen te staan  
i.v.m. privacy. Dit wordt aan de begeleiders en kinderen gemeld zodat iedereen goed op de hoogte is.  
 
De kinderen krijgen een school T-shirt mee. Dit wordt door de OR uitgedeeld op school. De rest van 
de voetbalkleding (broekje, schoenen, trainingspak) dient u zelf te regelen. De OR regelt ook een 
pakje drinken en een stuk fruit voor tussendoor.  
 
Wij wensen alle kinderen en de begeleiders veel plezier en succes bij het spelen van het 
toernooi! Leuk dat de Pancratiusschool er als sportieve school weer bij is!  
 
Een sportieve groet, de sportcommissie.  
 

Sportdag / Koningsspelen / Sponsorloop vrijdag 22 april 
Vrijdag 22 april is het weer tijd voor de jaarlijkse Koningsspelen.                                                       
Deze zijn gekoppeld aan onze eigen  Sportdag. Tevens zal er                                                                   
tijdens deze dag een sponsorloop worden gelopen waarvan de                                                      
opbrengst gaat naar vluchtelingen uit Oekraïne.  

Hieronder leest u alle relevante informatie over de sportieve                                              
Koningsspelen met sponsorloop. 

 

 

 

 

 

 



Sportdag (sportieve Koningsspelen) 

Op vrijdag 22 april organiseren we als school weer een sportdag! We willen de Koningsspelen 

namelijk graag in het teken van sport en spel laten plaatsvinden. Alle kinderen worden op deze dag 

in sportkleding verwacht, graag met buitensportschoenen.  

Aan leerlingen uit de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) het verzoek om ook binnensportschoenen mee 

te nemen in een rugtas. Binnen zijn deze schoenen namelijk verplicht. Fruit en drinken voor deze 

dag zal verzorgd worden door de OR. 

De groepen 1 t/m 4 blijven de gehele ochtend op school, waar zij deels activiteiten in de speelzaal 

zullen doen en deels activiteiten op het plein. De kinderen verzamelen om 08:30 uur eerst in de eigen 

klas. 

De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 starten met een sponsorloop. Uw kind zal rondjes (hard) lopen 

rondom de school (+/-200 m per ronde).  U bent van harte welkom om uw kind(eren) langs de kant te 

komen aanmoedigen! Daarna gaan de kinderen in groepjes verder met de sportdag. De sportdag is 

om 12.00 uur afgelopen. 

De groepen 5 t/m 8 starten bij Rhienderoord, zij worden daar om 08.30 uur verwacht. Daar zullen 

zij vier verschillende sportactiviteiten gaan doen. De kinderen moeten hier door ouders/verzorgers 

worden gebracht en worden opgehaald of de kinderen komen en gaan zelfstandig.  

De leerkrachten fietsen niet met de kinderen van en naar school, omdat zij in de ochtend al vroeg 

helpen opbouwen bij Rhienderoord en na afloop alles weer opruimen.  

De sponsorloop van de bovenbouw zal rond 11.15 uur starten, deze vindt plaats bij Sportclub 

Brummen. De leerlingen lopen de rondes rondom het sportveld (+/- 350 m per ronde). U bent van 

harte welkom om uw kind(eren) langs de kant bij Sportclub Brummen te komen aanmoedigen.   

Tegen 12.00 uur is de sponsorloop (en daarmee ook de sportdag) afgelopen en start de meivakantie. 

De kinderen mogen dan opgehaald worden, oudere leerlingen mogen zelfstandig naar huis gaan. 

Spreekt u dit dan even goed af met uw kind(eren) en met de leerkracht(en). Kinderen uit de 

onderbouw worden even opgevangen op school, mocht u niet op tijd terug zijn om hen op te halen.  

Sponsorloop  

Met deze sportieve actie willen wij geld ophalen voor de vluchtelingen uit Oekraïne die nu in de 

gemeente Brummen verblijven. Uw kind krijgt een brief mee naar huis waarin uitgelegd staat hoe deze 

sponsorloop werkt. Deze brief kan gebruikt worden als uitleg voor de mensen die ze vragen om hen te 

sponsoren. Uw kind kan tot en met maandag 18 april sponsoren zoeken.  

Dinsdag 19 april kan uw kind de ingevulde sponsorbrief inleveren bij de eigen juf of meester. Na 

afloop van de sponsorloop krijgt uw kind deze sponsorbrief weer terug om het geld bij de sponsors op 

te halen. Wij vullen hierop in hoeveel rondjes uw kind gelopen heeft. De sponsoren kunnen per rondje 

sponsoren maar ook een maximum bedrag aangeven.  

Op maandag 9 mei levert uw kind de sponsorbrief en de envelop met geld in. Wilt u op de gesloten 

envelop (met geld en sponsorformulier erin) het geldbedrag en de naam van uw kind schrijven?  

Laten we met elkaar van deze sportieve morgen een succes maken!  

Voor de sponsorloop en de sportdag hebben wij ouders nodig die helpen. Wilt u die ochtend 

helpen? Dan kunt u op Parro aangeven of u wilt helpen bij de onderbouw of bij de bovenbouw.  

 

  

Team St. Pancratius  



OUDERS 
 
Babynieuws 
Simone Obdeijn (leerkracht groep 7 en ondersteuning) is in blijde verwachting van haar eerste kindje. 
Ze is in de zomervakantie uitgerekend.  
 
We wensen juf Simone een fijne en voorspoedige zwangerschap toe en we feliciteren haar, en haar 
vriend, van harte met dit bijzondere nieuws. 

 
Sportdag bovenbouw door Sportkompas  
Op dinsdag 10 mei 2022 organiseert Sportkompas een sportdag voor de bovenbouw leerlingen van 
alle scholen in Brummen, Leuvenheim, Hall en Empe. Leerlingen van groep 5 t/m 8 van onze school 
doen hier ook aan mee. Verdere informatie over deze dag volgt nog in de volgende Pancopost. Wij 
willen u wel vast vragen of u deze dag kunt helpen als begeleider voor een groep kinderen. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via een aanmeldbrief. Deze brieven worden a.s. vrijdag meegegeven naar 
huis.  
 
KWTO (verbinding zoeken tussen basisscholen en bedrijven) 
Per Theeuwes heeft gisteren als directeur deelgenomen aan een bijeenkomst van KWTO, het 
Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Oost o.l.v. Gerard Venneman. Deze bijeenkomst werd 
vanwege de beschikbare ruimte gehouden op basisschool de Ontdekking in Brummen. Vanuit de 
scholen waren de directeuren van de Ontdekking, Het P@rk, de Rietgors, speciaal onderwijs de Lans 
en de Pancratius aanwezig. Zij hebben aan de afgevaardigden van geïnteresseerde bedrijven verteld 
hoe het onderwijs er anno 2022 op hun scholen uitziet.   

 
Het doel van de bijeenkomst was om scholen en bedrijven kennis te laten maken en om te 
onderzoeken op welke manier zijn samen kunnen werken zodat er voor iedereen een win-win situatie 
ontstaat. Op de basisscholen zitten namelijk de werknemers en ondernemers van de toekomst.  
 
Vanuit bedrijven waren vertegenwoordigers aanwezig vanuit: middenstand, melkveehouderijen, 
logistiek, zorg (verpleegkundige), metaalbewerking, bakkerij, enz.   
 
Er is in subgroepen gesproken over wat nodig is om duurzaam en blijvend te kunnen verbinden. De 
scholen gaan de thema’s uitwerken die zij (twee)jaarlijks aanbieden zodat bedrijven kunnen gaan 
kijken bij welke thema’s zij kunnen ondersteunen. Bijv. doordat leerlingen dan mogen komen kijken in 
een bedrijf of bij bijvoorbeeld de bakker, een drukkerij of een bedrijf. Op de Pancratius werken we met 
Thinking for Learning aan spel en onderzoek, we gaan deze thema’s uitwerken en samen met de 
andere scholen bundelen tot een overzicht. 
 
Thema’s als duurzaamheid, milieu, gezondheid, dieren, techniek, enzovoort kunnen op verschillende 
manieren terug komen. Zo benoemden de deelnemende boeren dat zij melkrobots hebben (techniek, 
zonnepanelen (duurzaamheid en techniek), jongvee en vee (natuur, dieren), dat er geoogst, geploegd, 
gemaaid wordt (techniek/natuur) enz.  
 
De gedachte is om een soort ‘Gouden Gids’ te maken waarin scholen en bedrijven/beroepsgroepen 
komen te staan, gekoppeld aan thema’s/mogelijkheden zodat scholen een afspraak kunnen maken 
om met een klas of een groepje te komen kijken. Hierbij is overigens ook besproken dat bedrijven 
soms druk zijn en dat tijdens een drukke periode de boer geen tijd heeft. ‘Nee’ zeggen is dan ook een 
antwoord.   
 
Er wordt nog gezocht naar meerdere bedrijven/organisaties/beroepsgroepen die het leuk vinden om 
mee te doen. Op 1 juni a.s. gaan de scholen tijdens het directeurenoverleg Brummen de uitgewerkte 
thema’s delen met de bedrijven die vervolgens kunnen aangeven wat zij kunnen bieden. Op dinsdag 
14 juni staat er om 16 uur een nieuwe bijeenkomst met scholen en bedrijven gepland, ook die 
bijeenkomst wordt gehouden op de Ontdekking.  
 
Heeft u vragen, loop dan gerust even binnen bij Per Theeuwes of stuur even een mail via 
p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl  

mailto:p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl


Meekijkdagen voor ouders 
De meekijkdagen voor ouders zijn begonnen. We hebben veel reacties gekregen van ouders die 
aangeven dat ze het erg op prijs stellen dat er na coronatijd weer in de school gekeken kan worden. 
Zeker voor ouders van kinderen in de groepen 1-2 is dit speciaal omdat die ruimte er nog niet eerder 
was. Ook andere ouders geven aan dat het fijn is om even binnen te kunnen meekijken, ook kinderen 
vinden het leuk dat er wordt meegekeken. Dank voor de reacties!  
 

Waterpomp en pleinaanleg 
I.v.m. de veiligheid en de overzichtelijkheid wordt het plein z.s.m. afgemaakt. De waterpomp is 
geplaatst, we hopen in de komende Pancopost aan te kunnen geven wanneer we denken dat het 
buitenlokaal, de fietsparkeerplaatsen voor de school en het toegangspad klaar zijn. 
De opening plannen we met de leerlingenraad van dit jaar en ook de leerlingenraad van vorig 
scholjaar wordt hierbij betrokken. Zij hebben vorig schooljaar door corona een minder grote rol kunnen 
en mogen spelen dan eigenlijk de bedoeling was.  

 
Bericht van de jeugdverpleegkundige 
 Op onderstaande data ben ik van 14.30-15.30 uur weer telefonisch bereikbaar voor ouders die 

eventuele vragen hebben over hun kinderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over 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 
de betreffende ouders contact op. 
  

• Maandag 6 Juni 2022 

• Maandag 4 Juli 2022 
 
In de vorige Pancopost werd maandag 2 mei 2022 genoemd. Dit is echter een fout, het telefonisch 
spreekuur van maandag 2 mei 2022 komt te vervallen.  
 
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 

 

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

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

