
 
 

AGENDA  

Mei/juni 
 do 21-04  : bezoek Joods monument groep 7 

vr 22-04  : Koningsspelen / sportochtend Rhienderoord / Sponsorloop  

     Alle leerlingen om 12.00 uur vrij  

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

ma 09-05  : Inleveren sponsorbrief en geld sponsorloop 

  OR-vergadering / MR-vergadering 

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

wo 11-05  : Luizencontrole 

vr 13-05  : 13.30 uur optreden groep 5 op schoolplein met orkest 

ma 16-05  : Groep 5 naar Paleis Het Loo 

di 17-05  : Pancopost 13 

wo 18-05  : Verkeersexamen groep 7 

do 26-05 en vr 27-05 : Hemelvaartsweekend: leerlingen vrij 

ma 30-05  : ANWB Streetwise 

vr 03-06  : Pinkstertheater 

ma 06-06  : 2e Pinksterdag: leerlingen vrij 

di 07-06  : Studiedag: alle leerlingen vrij 

      Pancopost 14 

wo 15-06  : Schoolreisjes 

wo 15-06 t/m vr 17-06 : Kamp groep 8  

ma 20-06 t/m vr 24-06 : Rapport + oudergesprekken groepen 1 t/m 7   

Ma 27-06  : Leerlingenraad en OR-vergadering 

di 28-06  : Pancopost 

wo 29-06   : Juffen-/meesterdag + Eindejaarsfeest 

 

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Sportdag 10 mei; ouderhulp gevraagd. 
Na de meivakantie, op dinsdag 10 mei 2022, organiseert Sportkompas een sportdag voor de groepen 
5 t/m 8 van alle lokale basisscholen. We hopen dat er ouders van onze school willen helpen bij het 
begeleiden van enkele groepjes. Voor het Paasweekend hebben we de brief van Sportkompas 
gestuurd met een strookje. Dat moet geprint worden en is misschien wat onhandig. Daarom hebben 
we vandaag een opgavemogelijkheid toegevoegd via Parro. We hopen dat het een hele leuke en 
sportieve dag gaat worden waarbij kinderen van verschillende scholen elkaar weer kunnen 
ontmoeten.  
 
 

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. 

 

  Pancopost 12            20 april 2021 Pancopost 12         19 april 2022 



 

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 heeft een brief mee naar huis gekregen waarin uitgelegd 

staat hoe deze sponsorloop werkt. Deze brief kan gebruikt worden als uitleg voor de mensen die ze 

vragen om hen te sponsoren.  

Wilt u er aan denken de sponsorbrief in te leveren op school voor donderdag 21 april?  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 (na de meivakantie) levert uw kind de sponsorbrief met geld in. Wilt u op een 

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 nog steeds 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  



 
Lammetje knuffelen, schaapskudde Belhamel  
Vorige week hebben verschillende groepen op school in de speelzaal een gastles gehad over de 
schaapskudde. De schaapsherders komen in de lammertijd op school vertellen over de schaapskudde 
die in onze gemeente over de Empese- en Tondense heide graast. Ze hebben vorige week een 
lammetje en een hond meegenomen naar de Pancratiusschool. In de speelzaal werd een presentatie 
getoond en de kinderen konden van dichtbij kennis maken met de dieren Het was ontzettend 
leerzaam en bijzonder. 
De kudde bestaat uit ruim 300 volwassen schapen van het ras het Groot Heideschaap. Met de 
geboren lammetjes groeit de kudde dit jaar tot 500 schapen!  
 
De website van de schaapskudde is: https://schaapskuddedebelhamel.nl  

 
Groep 5 is onderdeel van het grote muziekspektakel 'Doe maar mee Bands'.  
In de ‘Doe Maar Mee Band’ ontmoeten leerlingen van basisscholen professionele musici van Phion en 
Orkest De Ereprijs en komen in contact met muziekverenigingen. Ze maken kennis met muziek op de 
meest uitnodigende manier. Zelf meespelen, de kick ervaren van het samen muziek maken en 
kennis maken met de grote muziekwereld om hen heen wordt mogelijk gemaakt met de Doe Maar 
Mee Band. De Doe Maar Mee Band verbindt en dat is zeker in deze tijd heel waardevol. 
 
Steeds minder kinderen komen in aanraking met een muziekinstrument. Met de Doe Maar Mee Band 
brengen we daar verandering in. De kinderen krijgen zo de kans om hun aanleg te ontdekken en te 
ervaren hoe het is om samen muziek te maken, zowel in de klas als daarbuiten. 
 
Op vrijdag 13 mei om 13:30 uur gaat groep 5, samen met een professioneel orkest, een optreden 
verzorgen bij ons op het schoolplein. Dit ter ere van de opening van het nieuwe schoolplein (of van de 
laatste fase van aanleg).  Iedereen die het leuk lijkt dit met ons te vieren, is welkom om ons optreden 
bij te wonen. Zet de datum en de tijd maar vast in je agenda!  
 
Op maandag 16 mei komen alle lokale bands samen bij Paleis Het Loo voor een optreden van de 
grootste band van Gelderland! Groep 5 heeft voor deze dag nog ouders nodig die mee willen rijden 
naar Apeldoorn. Wij moeten om 12:00 uur aanwezig zijn bij Paleis het Loo en rijden tegen 15:00 uur 
terug naar Brummen. De schooldag duurt dus iets langer dan gebruikelijk. We hopen dat dit geen 
probleem is want dit is een unieke ervaring voor de kinderen uit groep 5.  
 
We zijn al druk met het aanleren van het volgende repertoire: Wind Beatz, Vlieg mee met Phion én 'Ik 
en Jij'. Wij hebben er zin in, jullie ook?  
 

Joods Monument 
Onze school heeft jaren geleden het Joods monument geadopteerd. Het monument is geplaatst ter 
nagedachtenis aan de joodse oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen in de jaren 1940-1945. De 
kinderen van groep 7 gaan  donderdag 21 april  naar het monument om bloemen neer te leggen.  

 

OUDERS 

 

Bericht van de MR 
 
Hallo! 

  
Op maandag 9 mei a.s. zal de MR weer bij elkaar komen om een aantal beleidstechnische zaken met 
elkaar te bespreken. 

  
Agendapunten die in ieder geval op de agenda komen zijn: 

• Plan dubbel dynamiek team 

• Stand van zaken overleg gemeente over parkeerbeleid rondom school tijdens wegbrengen en 
ophalen. 

• Formatie 2022/2023 

• Stand van zaken schoolplein 

https://schaapskuddedebelhamel.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.musidesk.nl%2Fmuziekonderwijs%2Fde-doe-maar-mee-band%2F445-wind-beatz&data=05%7C01%7Cp.theeuwes%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C6a81629b7e0d47d76a2e08da220bcb53%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637859731292858940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LyiiTq1iTFV6GGucRC3P2OaY7gCLgOGaOMXze3ZObQQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.musidesk.nl%2Fmuziekonderwijs%2Fde-doe-maar-mee-band%2F443-vlieg-mee-met&data=05%7C01%7Cp.theeuwes%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C6a81629b7e0d47d76a2e08da220bcb53%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637859731292858940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=369DqwdAkI8H76wApae0W%2FXboa91Yk5FsMfC80O64f8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.musidesk.nl%2Fmuziekonderwijs%2Fde-doe-maar-mee-band%2F444-kindermuziekweeklied-2022&data=05%7C01%7Cp.theeuwes%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C6a81629b7e0d47d76a2e08da220bcb53%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637859731292858940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U%2BamAABd8WfU%2Bt5tl77Ro5vvzzwXnMjsKfne0mcUn98%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.musidesk.nl%2Fmuziekonderwijs%2Fde-doe-maar-mee-band%2F444-kindermuziekweeklied-2022&data=05%7C01%7Cp.theeuwes%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C6a81629b7e0d47d76a2e08da220bcb53%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637859731292858940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U%2BamAABd8WfU%2Bt5tl77Ro5vvzzwXnMjsKfne0mcUn98%3D&reserved=0


• Schoolreis/kamp 
  

Mocht u input of vragen hebben over deze agendapunten, stuur deze dan naar: everieke@tgls.nl . 
 
Op deze manier willen wij alle ouders graag aangesloten houden met hetgeen de MR elke zes weken 
met elkaar bespreekt. 

  
Hartelijke groet en alvast een fijne vakantie gewenst! 
 
MR St. Pancratiusschool 
Jantine, Marieke, Niké, Mariska, Edwin & Everieke 

  

Studiedag dinsdag 7 juni 
Dinsdag 7 juni staat er voor het team een studiedag op de agenda. Alle leerlingen zijn deze dag vrij en 
dat betekent dus lekker genieten van een extra lang Pinksterweekend. Deze studiedag was reeds 
eerder gecommuniceerd in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar van ons heeft 
ontvangen.  
 

Groep 6 en groep 7, personele inzet 
Juf Gaby is momenteel met zwangerschapsverlof, zij start weer in groep 6 in week 22 (de week van 
30 mei). In de volgende Pancopost zullen we dit verder communiceren.  
 
Juf Simone is in verwachting, de laatste werkdag voor haar verlof is donderdag 9 juni. Tot die tijd 
werken juf Niké en juf Simone samen in groep 7, juf Niké de meeste weken drie dagen en juf Simone 
twee dagen. Na 9 juni werkt juf Niké vier dagen en juf Annemiek een dag per week. Soms zijn er 
afspraken, bijv. m.b.t. interne scholing, dan komen juf Annemiek en/of meester Per lesgeven in groep 
7 zodat de continuïteit gewaarborgd blijft en er geen beroep gedaan hoeft te worden op externe 
invalleerkrachten.   
 

Coronamaatregelen voorbij; prettige contacten  
Gelukkig zijn de coronamaatregelen voorbij. We merken dat we hierdoor weer laagdrempeliger met u 
in gesprek zijn en dat is heel prettig. Een vriendelijk verzoek aan ouders van leerlingen in de groepen 
1-2 om de leerkrachten wel de ruimte te geven om de dag snel te kunnen starten met de leerlingen. 
Natuurlijk moeten belangrijke zaken even gedeeld worden maar de leerkrachten moeten om 08.30 uur 
wel kunnen starten. Bedankt voor uw medewerking. 
 

EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 
 

Ook dit jaar heeft de St. Pancratiusschool meegedaan met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. 

Het is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met verschillende soorten fruit en groente en het 

eten ervan te stimuleren. Als ‘gezonde’ school vinden wij dit erg belangrijk. Het programma duurt tot 

aan de meivakantie. Na de meivakantie is het de bedoeling dat uw kind zelf weer fruit meeneemt naar 

school voor het fruitmoment in de klas. Dit blijft gewoon. Vanuit de commissie ‘Gezonde School’ is 

besloten om ons ook voor het volgende schooljaar in te schrijven voor het schoolfruit- en 

groenteprogramma. 

 

Grote Rekendag 
Eind maart hebben we meegedaan aan de Grote Rekendag.  
In alle groepen zijn de kinderen op een andere manier met  
rekenen bezig geweest dan dat we normaal doen. 

Er zijn gebouwen ontworpen en in een aantal groepen is er                                                                 
ook gebouwd. Het was een leuke en leerzame dag. 

 
 
 

mailto:everieke@tgls.nl


Sponsors jaarboek gezocht 
Aan het einde van elk schooljaar ontvangen de kinderen een mooi jaarboek vol foto’s. Dit 

herinneringsboek wordt mogelijk gemaakt door verschillende sponsors, dit zijn meestal ondernemende 

ouders van onze school. Het afgelopen jaar zijn verschillende kinderen van sponsors naar het 

voortgezet onderwijs gegaan.  

We hopen dat we weer op de steun van nieuwe ouders mogen rekenen. Het gaat om kleine bedragen 

vanaf 50 euro en er kan voor de sponsoring in overleg een advertentie van uw bedrijf geplaatst 

worden.  

Alvast bedankt voor uw hulp en steun! 
 

Cito eindtoets  
Groep 8 begint morgen aan de Cito eindtoets. Deze wordt op woensdag en donderdag afgenomen.  

We wensen de kinderen heel veel plezier en succes!  
 

Sportstimulering meivakantie 
Het team van Sportkompas heeft weer een gevarieerd aanbod van sport en spel activiteiten gepland 
in de meivakantie. In de bijlagen staat het programma.  
 
Nationale Diabetes Challenge  
Donderdag 21 april om 19.00 uur organiseert Sportkompas een informatiebijeenkomst over de 
Diabetes Challenge (NDC) in Brummen én Eerbeek. In Brummen zal deze plaats vinden bij zwembad 
Rhienderoord en in Eerbeek zal deze plaats vinden bij Sportcafé de Bhoele. Iedereen die interesse 
heeft is in de NDC is van harte welkom. Meld u aan voor de bijeenkomst door te mailen naar 
marloes@stichtingsportkompas.nl  
 
Donderdag 28 april zal de NDC starten vanaf de JUMBO’s in Brummen en Eerbeek, we kijken uit na 
de start en we verwachten veel inwoners die een stap maken naar een bewegen als onderdeel van 
een gezonde leefstijl. Wil jij als vereniging een avond meelopen of een andere bijdrage leveren dan 
vernemen wij ook graag een reactie. De NDC Brummen wordt mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage uit het preventieakkoord Brummen.  
 
Met vriendelijke groet, Jacco Peelen Teamleider sportservice/ Verenigingsondersteuner Stichting 
Sportkompas 
 

Koningsdag  
Op woensdag 27 april is er een leuke, actieve Koningsdag op het Marktplein in Brummen. Dit jaar zal 
in het teken staan van de Formule 1. Er is een virtual race systeem, waar kinderen kunnen racen. 
Daarnaast zijn er verschillende springkussens. Ook is er dit jaar een 'Brummen got talent', waar ieder 
kind zijn talent mag laten zien. Natuurlijk is er als vanouds ook 'De kleedjesmarkt'. De Koningsdag is 
voor alle kinderen van de leeftijd 4 t/m 12 uit Brummen toegankelijk! Wij hopen jullie op woensdag 27 
april te zien! Met vriendelijke groet, De Brummense Oranje Commissie 
 

Kunstenaar Harm van der Wal; kunstwerk ‘het alfabet’  
De komende periode zijn er veel bijzondere activiteiten. Het plein wordt afgemaakt, de 
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op 25 mei willen we samen op kunstenaar Harm van der 
Wal het alfabet opzeggen met de hele school. Hiermee willen we symbolisch het nieuwe plein (alvast) 
openen.  
Harm van der Wal geeft aan dat het alfabet en letters sinds de moderne kunst een dankbare bron van 
inspiratie zijn voor allerlei kunstwerken. Met het gezamenlijk opdreunen van het alfabet wil Harm van 
der Wal naast een saamhorigheidsgevoel een modern ‘kunstwerk’ creëren. We zouden het leuk 
vinden om dit in een kort filmpje op te nemen, het komt namelijk niet vaak voor dat we alle leerlingen 
in één beeld samen hebben. We zullen hier in de volgende Pancopost nog op terugkomen, we gaan 
namelijk geen kinderen filmen (als groep) zonder toestemming. We denken dat het leuk en bijzonder 
is, na de coronaperiode gaan we weer zoveel mogelijk activiteiten organiseren. 
 
  

mailto:marloes@stichtingsportkompas.nl


Meivakantie 
Van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei is de school gesloten in verband met de meivakantie.  
 

 
 

 

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