
AGENDA  

 
Mei/juni 
Di 17-05  : Voetbalclinic gr 1 t/m 4 

wo 18-05  : Verkeersexamen groep 7 

vr 20-05  : Open Dag 09.00 – 14.00 uur 

ma 23-05  : voetbalclinic gr 5 t/m 8 

wo 25-05  : Ode aan het alfabet (zie uitleg in deze Pancopost) 

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

ma 30-05  : ANWB Streetwise groep 1 t/m 8 

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 

 

Kleuterschoolreisje 2022 
Op woensdag 15 juni is het zover; de kleuters 

gaan op schoolreis! 

De Dierense speeltuin is altijd een groot 

succes geweest. Daarom hebben we ervoor 

gekozen om hier dit jaar naar toe te gaan. We 

gaan uit van mooi weer. Mocht het onverhoopt regenen, dan hebben we een alternatief programma. 

Dit zullen we dan tijdig communiceren via Parro.  

De dag begint in de klas om 08.30 uur. Rond 09.00 uur zullen we in auto’s verzamelen en richting 

Dieren rijden. Als u dit fijn vindt, dan mag u uw kind een stoelverhoger meegeven. Voor incidenteel 

vervoer is dit niet noodzakelijk. 

De kinderen krijgen voor vertrek een schoolshirt aan, zodat alle kinderen goed te herkennen zijn. Een 

makkelijk zittende broek (liever geen jurk of rok) en goede schoenen zijn belangrijk, zodat de kinderen 

volop kunnen bewegen. Bij hele goede weersvoorspellingen is badkleding onder de kleding 

aantrekken handig, er kan immers heerlijk met water gespeeld worden in de speeltuin. Smeer uw kind 

thuis al een keer goed in met zonnebrandcrème. De kinderen hoeven voor deze dag geen eten en 

drinken mee te nemen. Een handdoek of extra kleding bij mooi weer is altijd handig. 

We vertrekken rond 13.30 uur vanaf de speeltuin weer richting school en zijn om ongeveer 13.45 uur 

terug op school. De kinderen gaan eerst even met de leerkrachten naar binnen. Hier worden de 

schoolshirts verzameld. Om 14.00 u gaan de kinderen naar huis. 

Vervoer: 

Mocht u in de gelegenheid zijn om 's ochtends en/of 's middags een groepje leerlingen van school 

naar de Dierense Speeltuin te brengen of terug, dan kunt u zich hiervoor opgeven via Parro middels 
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handje opsteken. Dit wordt t.z.t. gecommuniceerd. We hebben voldoende begeleiders voor deze dag, 

dus u hoeft deze dag niet aanwezig te blijven om een groepje te begeleiden.   

 

We gaan er een hele fijne dag van maken!  

 

Vriendelijke groet, Ronald, Margriet en Tessa 
 

Schoolreis groep 3 t/m 7  
Op 15 juni is het zover, de kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis! 

Na twee Coronajaren hebben we dit jaar een locatie gevonden waar we met z'n allen naartoe kunnen. 

De locatie biedt diverse activiteiten voor alle leeftijden. We gaan naar Hof van Eckberge in Eibergen. 

 

De groepen 3 en 4 gaan een dierenspeurtocht doen. De groepen 5, 6 en 7 gaan bowlen en laser 

gamen. Ook is er voldoende ruimte en tijd voor vrij spel. 

 

Wat moeten de kinderen die dag meenemen: 

• Een extra setje kleding 

• Zonnebrandcrème 

• Flesje water 

• Handdoek  

Er mag geen snoep worden meegenomen. Vanuit school wordt er gezorgd voor voldoende eten en 

drinken. De kinderen worden 's ochtends om 08.30 uur in hun eigen klas verwacht. We vertrekken om 

08.45 uur. Om ongeveer 16:15 uur zullen wij weer op school aankomen. We gaan er een gezellige 

dag van maken en hopen op mooi weer!    Groetjes, de schoolreiscommissie 

 

Kamp groep 8 

Van woensdag 15 juni t/m vrijdag 17 juni gaat groep 8 op kamp naar groepsaccommodatie “De 

Bovenberg” in Markelo. De eigen bijdrage voor het schoolkamp is vastgesteld op € 65,- per leerling.  

 

Voor de inning van de eigen bijdrage maken wij gebruik van “schoolkassa”, een onderdeel van ons 

schooleigen administratie-programma Parnassys. De ouders van de leerlingen van groep hebben 

inmiddels een betaalverzoek van ons ontvangen. Het belooft een geweldig kamp te worden voor 

groep 8.  

 
‘Doe maar mee Band’ groep 5 

Vorige week heeft groep 5 veel geoefend voor de  

‘Doe maar mee Band’. Alle lokale ‘Doe maar mee  

Bands’ uit Gelderland kwamen gisteren samen bij  

Paleis Het Loo voor een optreden met 1150 kinderen  

en een groot orkest.  

Het doel van dit initiatief was (is) om kinderen kennis  

te laten maken met muziek op de meest uitnodigende  

manier.  

We willen Harmonie Orkest Brummen bedanken voor hun hulp bij dit bijzondere project. Enkele leden 

van HOB hebben namelijk de kinderen enkele keren muzikaal begeleid tijdens het oefenen op school. 

Ook willen we de leerlingen complimenteren voor hun geweldige optreden. Juf Marieke en juf Esmé 

hebben de leerlingen, samen met Edith Gloerich (combinatiefunctionaris cultuur) met veel plezier en 

enthousiasme begeleid.  

 



ANWB Streetwise; 30 mei  

We vinden het als basisschool erg belangrijk  

dat kinderen leren hoe zij op een veilige manier  

kunnen deelnemen aan het verkeer. Naast  

verkeerslessen op school geeft de ANWB elke  

2 jaar praktische en interactieve verkeerslessen  

voor alle groepen. Streetwise is opgebouwd uit  

vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele 

instructeurs komen op 30 mei a.s. naar onze school en zij geven verkeerstrainingen op maat. Met 

speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten, 

opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

Kinderen nemen vanaf ongeveer vier jaar bewust deel aan het verkeer. De ANWB heeft daarom 

verschillende modules ontwikkeld die helpen bij het verkeersvaardig maken van leerlingen vanaf 

groep 1. Wat leren de kinderen in de verschillende modules tijdens Streetwise? 

Groep 1 en 2: Toet Toet ( in de speelzaal) 

In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met 

oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de 

autogordel te gebruiken. 

 

Groep 3 en 4: Blik en Klik (In sportzaal Rhienderoord) 

Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen leren onder andere veilig 

oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren ze begrijpen waarom je in de auto 

een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Verder vertellen de instructeurs over het belang van een 

fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens de les ervaren. 

 

Groep 5 en 6: Hallo Auto (Oude Eerbeekseweg bij de school) 

De module “Hallo Auto” leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op 

die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen! 

Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken 

komen in deze les aan bod. De Oude Eerbeekseweg wordt voor deze les met remproeven even 

afgesloten. Hiervoor is een vergunning aangevraagd en verleend.  

 

Groep 7 en 8: Trapvaardig 

De module “Trapvaardig” traint kinderen uit groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Ze fietsen over 

een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, 

over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. 

Ook fietsen ze met een zware rugtas op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de 

middelbare school. 

 
 

OUDERS 

 
Schooljaar 2022-2023 
We zijn op dit moment alweer volop bezig met de voorbereiding voor het komend schooljaar. Eén van 

de belangrijke onderwerpen is het formeren van de groepen en de verdeling van de leerkrachten over 

de groepen. De komende periode zal gebruikt worden om het formatieplaatje voor het nieuwe 

schooljaar definitief rond te krijgen. Zodra er meer bekend is over de personele inzet in de 

verschillende groepen zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Dit is jaarlijks in juni.  



Groep 6 en groep 7, personele inzet 
Juf Gaby is momenteel met zwangerschapsverlof, zij start weer in groep 6 op woensdag 15 juni a.s.  

Ze heeft geluk want dat is de dag van het schoolreisje!  

  

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.   

 

Bericht van de MR 
Op 9 mei heeft de MR weer vergaderd. Een steeds terugkerend onderwerp is de verkeerssituatie aan 

de voorzijde van de school (Oude Eerbeekseweg). Ondanks dat ouders meerdere keren via de 

Pancopost zijn verzocht om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie, is de verkeerssituatie nog 

steeds niet verbeterd.  

 

Omwonenden klagen over auto’s die voor uitritten geparkeerd staan en ook houden sommige ouders 

zich niet aan de verkeersregels. Zo wordt regelmatig (kort) op het zebrapad geparkeerd. Dit is 

natuurlijk niet toegestaan, ook niet om een kind uit te laten stappen. Ook bij de lange doorgetrokken 

gele lijn wordt regelmatig geparkeerd. Deze gele lijn betekent dat je hier niet mag parkeren, zelfs 

stilstaan om even snel uit te stappen is hier verboden. Omdat de verkeerssituatie niet verbetert heeft 

de MR contact opgenomen met de gemeente en met Veilig Verkeer Nederland om de situatie nader te 

bekijken. Ook is de wijkagent gevraagd met regelmaat langs te rijden om toe te zien op naleving van 

de verkeersregels.  

 

De MR is echter van mening dat dit niet nodig zou moeten zijn. Het is aan ouders om hun kinderen het 

goede voorbeeld te geven en zich aan de regels te houden. Nog beter zou het zelfs zijn als kinderen 

zoveel mogelijk met de fiets naar school zouden komen. De school realiseert zich dat er op dit 

moment onvoldoende fietsenstalling aanwezig is, maar hier wordt hard aan gewerkt en op korte 

termijn zal er aan de voorzijde van de school fietsen parkeerplek bij komen. (Hier mogen overigens al 

fietsen geparkeerd worden, pas wel even op met de stoeprand. Deze wordt z.s.m. door de gemeente 

aangepast).  

 

Speelplaats   

Jochem Hogenboom is druk bezig om de laatste                                                                                  
fase van de aanleg van de vernieuwde speelplaats                                                                                       
aan te leggen. In de vorige fase heeft Maarten                                                                                       
Strijker ook al veel werk verzet bij de transformatie                                                                                  
van ons plein. Beide mannen zijn vaders van kinderen                                                                                  
op onze school.  
 
Op dit moment wordt het zogenaamde buitenlokaal  
aangelegd. Hier willen we graag buiten les kunnen  
geven. De rest van het plein past heel goed bij een van  
onze speerpunten ‘bewegend leren’. We zijn er trots op  
dat we de kinderen binnenkort zowel binnen als buiten  
afwisselend, uitdagend en waar mogelijk actief onderwijs kunnen bieden.  

 
Open Dag, vrijdag 20 mei  
Ouders, peuters en iedereen die nieuwsgierig is naar de St. Pancratiusschool is van harte welkom om 

een kijkje te nemen tijdens de open dag op vrijdag 20 mei a.s. van 9.00 tot 14.00 uur. De 

leerlingenraad gaat helpen met rondleidingen en assistentie bij de activiteiten schminken en broodjes 

bakken aan een stok. Dit is heel leerzaam voor deze kinderen. Omdat de kinderen van de 



leerlingenraad van vorig schooljaar door corona niet bij activiteiten konden helpen mogen ook zij a.s. 

vrijdag helpen. Een sportdocent van Sportkompas komt bewegingsactiviteiten aanbieden aan de 

groepen. Los van de bezoekers die mogelijk komen vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook 

weer even samen met hun klasgenoten kunnen deelnemen aan enkele groepsactiviteiten.  

 
Ode aan het alfabet en toestemming voor korte filmopname; 25 mei  
De heer van der Wal is een kunstenaar, hij veel gedaan met het alfabet. Op woensdag 25 mei 

aanstaande wil hij proberen om met alle kinderen van de school tegelijkertijd op de speelplaats het 

alfabet ritmisch op te zeggen als zgn. kunstvorm “Ode aan het alfabet”. De kennis over het alfabet en 

het leren van het alfabet begint namelijk bij kinderen.  

Hier wordt een opname van gemaakt van alle kinderen van de school samen door een cameraman 

van de kunstacademie. We willen met deze activiteit symbolisch het buitenlokaal en de waterpomp 

openen met de kinderen en de afgelopen periode van corona afsluiten door weer leuke dingen met 

elkaar te ondernemen op school. We zouden het leuk vinden dat alle kinderen op het filmpje te zien 

zijn ook al is dat individueel minimaal door het grote aantal kinderen dat tegelijkertijd meedoet. Mocht 

u het niet fijn vinden dat uw kind meedoet en gefilmd wordt dan hebben wij daar uiteraard alle begrip 

voor en kunt u dat laten weten aan Per Theeuwes. Het filmpje zouden we graag gebruiken op social 

media omdat het een mooie gezamenlijke activiteit is die er (hopelijk) esthetisch en muzikaal ook heel 

mooi uitziet! We zijn trots op onze school en we willen dat uitdragen! 

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.  
 

Avondvierdaagse 
De aanmeldbriefjes voor de Avondvierdaagse kunt u nog enkele dagen inleveren bij de leerkracht(en) 
van uw kind. Meester Ronald zal vervolgens alle enveloppen verzamelen en inleveren bij de OR. De 
OR kan alle kinderen van onze school dan in één keer opgeven bij de organisatie. We zijn blij dat er 
weer een Avondvierdaagse  georganiseerd wordt! 
 

Cito eindtoets groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben in de week voor de meivakantie de Cito eindtoets gemaakt. De 
uitslagen worden rond dit weekend verwacht. Afhankelijk van wanneer we de toets ontvangen zullen 
de leerlingen naar verwachting aanstaande maandag of dinsdag de uitslag ontvangen.   

 
Ouderbijdrage 
We mogen geen herinneringen meer sturen naar ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet willen 
betalen. Dat gaan we nu dus ook niet doen. Wel willen wij u, mede namens de OR, laten weten dat er 
dit jaar een groot bedrag open is blijven staan aan niet betaalde bijdragen.  
Voor volgend schooljaar betekent dit dat we activiteiten niet meer door kunnen laten gaan wanneer 
minder dan 90% van de bijdragen wordt betaald. Het is voor school en voor de OR dan niet meer 
mogelijk om activiteiten te organiseren omdat het dan financieel niet meer op te brengen is. We zullen 
dan kijken of er iets alternatiefs georganiseerd kan worden.  

 
Cursus typen  
Om zeker te zijn van een plekje is het goed om uw kind nu vast in te schrijven voor komend schooljaar 
(op www.detypejuf.nl). De cursus start in september 2022 en is bedoeld voor kinderen die dan in 
groep 6, 7 of 8 zitten. Goed kunnen typen is voor elk kind belangrijk; laat geld geen belemmering zijn. 
Er zijn mogelijkheden voor een bijdrage in de cursuskosten, dus neem gerust contact op met de 
typejuf. Zie voor meer informatie de flyer achter deze nieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet, de typejuf       Ingrid van Deelen 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.detypejuf.nl%2F&data=05%7C01%7Cadministratie%40stpancratius.nl%7Cdaf60162a8024907510208da3281fd80%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637877831653133007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=9oM8PDIlv%2BelUWYPFQWjUIKrBM%2BtUwmLnY50eo%2FXDuU%3D&reserved=0


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



 


