
AGENDA  

 
Juni/juli 
ma 13-06  : MR vergadering 

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   

di 21-06  : voorstelling gr 7 en 8 Musis Sacrum 

ma 27-06  : Leerlingenraad en OR-vergadering 

di 28-06  : Pancopost 

wo 29-06   : Juffen-/meesterdag + Eindejaarsfeest 

do 30-06  : Musical groep 8 voor opa’s en oma’s om 12.15 uur 

vr 01-07  : Musical en afscheidsavond groep 8 voor ouders om 18.30 uur 

ma 04-07  : Uitzwaaien groep 8 

di 05-07  : Doordraaimiddag 

vr 08-07  : Laatste schooldag: alle leerlingen om 12.00 vrij 

11-07 t/m 21-08  : Zomervakantie 

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Deze informatie hebben wij al eerder met u 

gedeeld in de vorige Pancopost. Voor alle 

volledigheid treft u de informatie over de  

schoolreisjes hieronder nogmaals aan.  

 

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. Met name voor de terugreis zoeken we nog enkele ouders. 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. Groep 8 leerlingen en ouders worden natuurlijk uitvoerig over het kamp 

geïnformeerd. Wij wensen alle kinderen en hun begeleiders een fantastisch kamp toe. 

 

Juffen- en meesterdag / eindejaarsfeest 

Op woensdag 29 juni vieren de leerkrachten hun verjaardagen met de kinderen. Het belooft een hele 
leuke dag te worden. Meer informatie volgt nog, de voorbereidingen zijn in volle gang.  

Het eindejaarsfeest duurt van 17.00 t/m 19.30 uur. Dit belooft ook een hele leuke avond te worden, na 
twee jaren zonder eindejaarsfeest (door de coronamaatregelen) is het heel leuk dat dit weer 
georganiseerd kan worden.  

 

 

OUDERS 

 
Cito eindtoets groep 8 

De uitslag van de Cito eindtoets binnengekomen en de uitslag van de Pancratius was heel goed. Wij 
haalden een hele mooie score van 538,8 punten. Het landelijk gemiddelde is 534,8. Daar mogen wij, 
ouders en kinderen trots op zijn. 

De maand juni is ook de periode dat er in alle klassen weer verschillende toetsen worden afgenomen. 
Het gaat om een aantal citotoetsen, die informatie verschaffen over vorderingen o.a. op het gebied 
van rekenen, taal en lezen. 



Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

In de week van 20 juni staan de oudergesprekken op de agenda. Vorige week zijn de agenda items 
voor de oudergesprekken opengezet voor ouders en verzorgers. U kunt zich inplannen voor een 
gesprek op een door u gewenste datum en tijd zoals u gewend bent. De gesprekken vinden plaats op 
school in de middagen na schooltijd. 

Studiedag (Teamuitje en certificering T4L) 7 juni  
Vandaag tijdens de studiedag is een grote groep collega’s (deels of geheel) gecertificeerd voor T4L.  

’s Middags was er een informeel programma.  

 

Vacature: lid Ouder Raad (OR)  

schooljaar 2022/2023 

 

Lijkt het jou leuk om onderdeel te zijn van de organisatie van leuke evenementen op de 

school van jouw kind? Heb jij af en toe een avond over en heb jij vernieuwende ideeën? Ben 

jij creatief, ondernemend, innovatief en initiatief rijk? Dan is de Ouderraad op zoek naar jou!  

Samen zorgen we voor de leukste evenementen voor de kinderen en 

ouders van St Pancratius.  

Tijdsinvestering 

De OR vergadert jaarlijks 7 keer op de maandagavond. Afhankelijk van jouw 

rol en voor welke evenementen jij deel neemt wordt een stukje tijdsinvestering 

van jou verwacht.  

Meer informatie 

Ben jij geïnteresseerd of wil je een volledig functieprofiel      . Neem dan 

contact op met Marieke Frank (voorzitter) 06-41965959 mariekestarre@hotmail.com of 

Madelon Busse (lid OR) 06-828 688 47, madelon.busse@gmail.com  

Stagiaires 
Oud-leerlingen Mirthe en Fien komen stagelopen van 13 t/m 17 juni a.s. in de groepen 1-2a en 5. We 

wensen Mirthe en Fien heel veel plezier en succes!  

Een leerling van Het Rhedens komt van 20 juni t/m 1 juli stagelopen in groep 4. Dit is in het kader van 
arbeid oriënterende stage. 

‘Voetgangerssluisje’ 

We willen graag een ‘voetgangerssluisje’ laten maken van hout in de punt van het plein richting het 

gemeentehuis. Daar willen we graag de naam Pancratius in hebben zodat je vanaf de kruising de 

naam Pancratius ziet en de kinderen veilig het plein kunnen betreden en verlaten via de punt. Maarten 

Strijker wil dit t.z.t. voor school gaan maken, hartelijk dank daarvoor.  

 

Pleinaanleg 

Wat is er hard gewerkt om de laatste fase van de pleinaanleg te voltooien. Maarten Strijker heeft de 

eerste fase voor school aangelegd en Jochem Hogenboom heeft de afgelopen weken hard gewerkt 

om het plein af te maken. Leonieke Heldens heeft als landschapsarchitect steeds de mogelijkheden 

geschetst en getekend, wat is het resultaat mooi.  
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Enkele ouders hebben samen met enkele leden van de ouderraad de schuur uitgepakt, spullen 

gesorteerd en uitgezocht. Er is een plafond gemaakt waarop spullen opgeborgen kunnen worden en 

achterin de schuur zijn mooie schappen gemaakt. De komende weken wordt het dak verlengd en zal 

de buitenruimte bij de containers aangepast worden. Dank voor alle ouderhulp, wat wordt de 

buitenruimte mooi en wat past het goed bij onze onderwijsvisie.  

CJW Zomerkamp 
 
Hoi allemaal, 

 
Wij gaan van 9 t/m 16 juli op CJW Zomerkamp! Op kamp gaan staat al vele jaren gelijk aan heel veel 
plezier en gezelligheid met leeftijdsgenoten, onder leiding van een groep toegewijde en enthousiaste 
vrijwilligers. Deze groep bestaat voornamelijk uit oud kampgangers die min of meer met het kamperen 
zijn opgegroeid. Dit is dan ook medebepalend voor de goede onderlinge sfeer. Alle kinderen van 6 tot 
en met 17 jaar zijn van harte welkom! 
 

• De jongere kinderen (van 6 t/m 9 jaar) mogen een weekendje mee. Dit is van zaterdag tot 
maandag. 

• De oudere kinderen (van 10 t/m 17 jaar) mogen een week mee.  
 
Tijdens het kamp slapen wij in tenten in de bossen van Zeddam. Wij doen daar de hele dag door 
leuke spellen en activiteiten met alle kinderen. Ook wordt er voor iedereen gekookt. Het thema van dit 
jaar is “CJW Goes to America”! 
 
Wij zouden het heel erg leuk vinden als jullie mee zouden gaan met ons op kamp! 
 
Zijn er vragen? Stel ze gerust! 
 
- Instagram: cjw_zomerkampen 
- Facebook: CJW zomerkampen 
- Mail: info@cjw-brummen.nl 
 
Op deze site staat alle informatie: 
https://www.cjw-brummen.nl  
 
Dit is de link naar het filmpje: 
CJW promovideo voor de website 
 

Flyer kindervakantiespelen Brummen 
 
Van 2 – 12 augustus worden de kindervakantiespelen in Brummen gehouden. U vindt de flyer voor 
meer informatie op de volgende pagina hieronder.  

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