
AGENDA  

 

Juli/augustus 
wo 29-06   : Juffen-/meesterdag + Eindejaarsfeest van 17.00-19.30 uur 

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, 13.30 uur. 

di 05-07  : Doordraaimiddag, 12.45-13.45 uur 

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

11-07 t/m 21-08  : Zomervakantie 

 

Ma 22-08-2022  : Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

 

GROEPSACTIVITEITEN 

 

Juffen- en meesterdag / eindejaarsfeest 29 juni 2022 

De leerkrachten vieren morgen hun verjaardagen met de kinderen. Het belooft een hele leuke dag te 
worden. Informatie over deze dag heeft u via de Parro ontvangen. Voor alle volledigheid treft u deze 
informatie hieronder nogmaals aan.  

 

Beste ouders en verzorgers en kinderen van de St. Pancratiusschool,  
 
Op woensdag 29 juni vieren wij feest op school! Niet alleen vieren wij de verjaardagen van de 
leerkrachten, ook het eindejaarsfeest wordt gevierd! Kinderen die dat leuk vinden mogen verkleed 
naar school komen. In de klassen wordt door de leerkrachten een eigen programma voor de leerlingen 
georganiseerd. Naast het programma in de klas worden zijn er ook buiten op het vernieuwde plein een 
aantal activiteiten. Trek uw kind dus niet de allermooiste kleren aan, want de kinderen kunnen 
misschien een beetje vies of nat worden. Gezien de weersverwachting raden we aan om uw kind ’s 
morgens even in te smeren met zonnebrandcrème.  
 
U hoeft uw kind(eren) geen eten en drinken voor de kleine pauze om 10 uur mee te geven, wel 
graag een lunch zoals op de andere dagen.  
 
’s Avonds vieren we met de hele school het eindejaarsfeest. Van 17:00 tot 19:30 uur bent u van harte 
welkom om dit gezamenlijk te vieren. Het thema van het eindfeest is: AROUND THE WORLD!  
 
Het plein staat morgenavond vol met leuke activiteiten die gedaan kunnen worden. Denk aan springen 
op het springkussen, een stormbaan van 15 meter lang, schminken, dansen op muziek en allerlei 
andere leuke spelletjes. Ook organiseren wij tussen 17:00 en 18:00 uur een vossenjacht voor de 
kinderen. Wanneer de kinderen alle 'vossen’ hebben gevonden, krijgen zij een broodje knakworst bij 
inlevering van het kaartje van de vossenjacht.  
Er zijn strippenkaarten verkrijgbaar voor €5,- of €10,- per stuk met bonnetjes van €0,50 per stuk. 
Hiermee kunt u bij de kramen iets te eten en drinken halen. Er is genoeg smakelijke variatie aanwezig 
op het plein. 
 
De strippenkaarten kunnen betaald worden middels een QR-code via uw telefoon, er mag ook contant 
betaald worden wanneer u geen bankieren-app op uw telefoon heeft. Tevens is er een IJSBLOKJES 
RAADSPEL die avond waarbij er een prijs te winnen is voor degene die het dichtst bij het juiste aantal 
ballonnen in de pot zit! Voor een vrije gift kan er meegedaan worden aan het raadspel. De opbrengst 
gaat naar ons mooie groene speelplein!  
 
Wanneer u vragen heeft over het eindfeest dan kunt u terecht bij juf Margriet of juf Marleen. We 
zoeken nog vrijwilligers die in de avond willen helpen. Wilt u die avond een handje helpen? Dan kunt u 
zich nog inschrijven op de lijsten bij de uitgangen van de school.  
 
We hopen op een spetterend eindfeest! Met vriendelijke groet, de Eindfeestcommissie  

  Pancopost 12            20 april 2021 Pancopost 15        28 juni 2022 



 

Uitzwaaien groep 8 

Maandag 4 juli is de laatste schooldag voor de kinderen van groep 8.  
De kinderen  worden om 10.00 uur op school verwacht. Om 13.30 uur worden de kinderen op het 
schoolplein door alle leerlingen, teamleden en aanwezige ouders uitgezwaaid. Mocht u het leuk 
vinden om te komen kijken, bent u natuurlijk van harte welkom!  
 
Wij wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes toe op het Voortgezet Onderwijs en wij hopen dat 
ze af en toe nog eens langs komen met een rapport of gewoon voor een gezellig praatje. Deze 
kinderen worden nog uitgenodigd voor een terugkom-moment voor schoolverlaters waarbij we deze 
groep leerlingen na enkele maanden voortgezet onderwijs opnieuw uitnodigen. Dat vond vorige week 
plaats, hieronder leest u daar meer over. 
 

Terugkom-moment schoolverlaters 2020 en 2021 
Afgelopen donderdag hebben Jantine Alfrink, Thea Princen, Annemiek Draaijer en Per Theeuwes 
namens het hele team de schoolverlaters van 2020 en 2021 uitgenodigd op hun oude basisschool. 
Dit werd op twee verschillende tijden na elkaar georganiseerd zodat deze oud-leerlingen echt even 
met hun klasgenoten van de Pancratius konden praten.  
 
Deze avond kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de toen geldende maatregelen i.v.m. 
corona. Wij wilden de schoolverlaters van beide jaren heel graag nog een keer terugzien. 
 
Wij hebben samen gegeten, herinneringen opgehaald en gehoord hoe deze leerlingen hun overstap 
van PO naar VO hebben ervaren. 
 
Wij willen graag van onze oud-leerlingen leren en hebben enkele vragen gesteld: 

• Hoe hebben wij ze voorbereid op het Voortgezet Onderwijs? 

• Welke tips en adviezen hebben zij voor hun oude basisschool? 

• Wat hebben zij als heel plezierig/speciaal ervaren, terugkijkend naar hun tijd op onze school? 
(Wat zijn de mooiste of meest bijzondere herinneringen) 

• Vinden ze het schooladvies passend? 

• Wat kunnen ze over hun basisschooltijd vertellen in enkele steekwoorden? 

• Wat willen ze verder kwijt?  
 
De oud-leerlingen hebben dit anoniem aan mogen geven m.b.v. Post-Its op enkele posters in het 
lokaal.  
 
Aan de positieve reacties van de oud-leerlingen merken wij als school dat het belangrijk blijft om deze 
avonden voor schoolverlaters te organiseren, het is fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Ook 
voor deze oud-leerlingen onderling! 
Verder moeten we volgens de schoolverlaters Engels blijven geven, dat gebeurt vanaf groep 1 en 
wordt gewaardeerd. Over huiswerk worden verschillende signalen afgegeven. Sommige leerlingen 
vinden het te weinig en anderen juist te veel. Het moet sowieso gegeven worden vinden alle oud-
leerlingen. Voor school een mooi signaal dat we door moeten gaan met het werken aan de 
doorgaande lijn m.b.t. huiswerk. 
 
Het allerbelangrijkste is dat beide groepen aangeven een hele fijne en leerzame tijd te hebben gehad 
in een veilige en gezellige sfeer op de Pancratius. Een veilig en goed pedagogisch klimaat is 
essentieel voor een goede start in het leven van kinderen. 
 

Om de avond af te sluiten hebben we een groepsfoto gemaakt. Wat was weer leuk, waardevol en 
leerzaam om elkaar weer te ontmoeten! (Ook wel een “reünie gevoel” trouwens!) 
Schoolverlaters bedankt voor het leuke “terugkom-moment” en namens het hele team van de school: 
“Het ga jullie goed!” 
 

Doordraaimiddag 

Zoals gebruikelijk gaan ook dit jaar alle kinderen kennismaken in hun volgende groep met de daarbij 

behorende groepsleerkracht (en). Dit is gepland op dinsdagmiddag 5 juli a.s. van 12.45 – 13.45 uur. 

Alle kinderen starten in hun eigen groep en gaan dan naar de nieuwe groep. 



Laatste schooldag 

Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag. Om 12.00 uur start voor  
alle leerlingen de zomervakantie. Deze duurt tot en met 21  
augustus. Maandag 22 augustus zien wij iedereen graag  
uitgerust terug op school. Alvast een fijne zomervakantie gewenst!! 

 
Jaarboek 
Ook dit jaar ontvangen de kinderen weer een prachtig jaarboek  
dat ze kunnen bewaren als herinnering aan schooljaar 2021-2022.  
Dit is een mooie Pancratius traditie geworden. De volledige lay-out  
is gedaan door Merei Zwijnenburg en het jaarboek wordt weer  
gedrukt door Hilarius Drukwerk. Heel veel dank aan Merei, dit  
wordt enorm gewaardeerd! Het jaarboek is alleen mogelijk met  
financiële steun van sponsors, dank daarvoor. U vindt de sponsor  
advertenties in het jaarboek.  
 
Musical groep 8 
Komende donderdag (30 juni) gaan we de musical opvoeren voor  
de opa’s en oma’s. De uitnodigingen met de tijden zijn reeds door- 
gegeven aan de opa’s en oma’s door hun eigen kleinkinderen. 
  
Vrijdagavond is de avond van het grote afscheid. De inloop van de eindmusical is vanaf 18.15 uur. We 
willen graag om 18.30 uur starten met de musical. Broertjes/zusjes mogen eventueel mee. Dit geldt 
ook voor de grotere broers en zussen die niet meer bij ons op school zitten. Mochten er naast de 
ouders ook broers en zussen meekomen, dan hebben de ouders van groep 8 leerlingen dat kunnen 
doorgeven aan de leerkrachten van groep 8.  
 
School zal proberen om de stoelen enigszins uit elkaar zetten, rekening houdend met het feit dat dit 
door veel mensen na twee jaar corona wel als prettig wordt ervaren. 
 
Na de musical nemen we de tijd om afscheid te nemen van alle kinderen. Zij krijgen dan hun portfolio, 
het jaarboek en het getuigschrift uitgereikt. Na het officiële gedeelte is er nog even tijd voor een hapje 
en een drankje. We kijken uit naar deze bijzondere avond! 
 

OUDERS 

 
Schooljaar 2022-2023   
Vorige week heeft u van ons de formatiebrief 2022-2023 ontvangen. Middels deze brief hebben wij u 
geïnformeerd over de groepsindeling en de formatie voor komend schooljaar. Zoals u in de 
formatiebrief heeft kunnen lezen nemen we afscheid van een aantal collega’s maar verwelkomen we 
ook weer nieuwe collega’s.  
 
Afscheid vertrekkende collega’s 
Zoals u in de formatiebrief heeft kunnen lezen, nemen wij aan het einde van dit schooljaar afscheid 
van juf Tessa, juf Marieke, meester Coen en meester Ronald. Meester Daniël en juf Eva hebben dit 
schooljaar vanuit de invalpool van de Veluwse  Onderwijsgroep als invalleerkracht bij ons op school 
gewerkt.  

Meester Daniël is inmiddels op een andere school gestart, juf Gaby is na haar verlof namelijk weer 
terug op school. Juf Eva gaat na de vakantie op een andere school binnen de Veluwse 
Onderwijsgroep aan de slag. Natuurlijk bieden wij u als ouder(s)/verzorger(s) ook de gelegenheid om 
de collega’s die vertrekken de hand te schudden.  

Wij bedanken juf Marieke, juf Tessa, meester Coen, meester Ronald en juf Eva voor hun positieve 
bijdrage, inzet en betrokkenheid bij onze school en natuurlijk wensen wij ze alle succes toe voor de 
toekomst. Vrijdag 8 juli om 12.00 uur lopen zij met de kinderen mee naar buiten waar 
ouders/verzorgers de gelegenheid hebben om de vertrekkende collega’s nog even de hand te 
schudden. 



Voorstellen nieuwe leerkrachten 
 
Welkom Daniëlle Wieman 
 

Hoi, hello! Mijn naam is Daniëlle Wieman en ik ben 48 jaar. 
Samen met mijn hond Bailey woon ik sinds vorig jaar in 
Apeldoorn. Mijn twee volwassen zonen wonen in Engeland, waar 
ik zelf 24 jaar heb gewoond en gewerkt. Eén van mijn favoriete 
vakken is dan ook Engels!  

Het afgelopen schooljaar ben ik als flexibele leerkracht binnen de 
stichting komen werken. Op de C van Leeuwen School heb ik in 
bijna alle groepen gewerkt. Van peuterochtenden met groep 1 /2 
tot kampweek met groep 8, het was een jaar vol ervaringen en 
mooie momenten.   

Nu kijk ik uit naar een nieuw avontuur op de Pancratius waar ik 
van maandag tot en met donderdag een vast honk zal hebben in 

groep 1-2B. Mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag. Samen gaan we er een mooi 
schooljaar van maken. In mijn vrije tijd geniet ik van wandelen, dansen en het bezoeken van familie en 
vrienden. Als gekwalificeerd yoga instructrice en aromatherapeut hoop ik het aankomende school jaar 
ook meer tijd te kunnen besteden aan mijn eigen bedrijfje.  

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe en tot ziens in  
het nieuwe schooljaar.  
 

Vriendelijke groetjes, best wishes, Daniëlle Wieman. 

Welkom Tessa Heil 
Hi! Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Tessa Heil, 26 jaar en  
kom uit Doesburg. Ik heb gestudeerd aan de Iselinge Hogeschool  
in Doetinchem en momenteel ben ik werkzaam in Didam.  
 
Na de zomervakantie starten ik op de Pancratiusschool als leer- 
kracht van groep 7. Daar heb ik ontzettend veel zin in! Ik kijk er  
erg naar uit om de leerlingen, ouders en collega’s te leren kennen.  
 
Ik er van om lekker buiten te zijn en mooie reizen te maken. Voor  
nu wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie toe! Tot snel  
allemaal, aankomende groep 7 leerlingen tot in augustus! 
 

 
Hartelijke groet, Tessa Heil  
 

 
Ouders, Ouderraad en medezeggenschapsraad bedankt!   
Aan het einde van het schooljaar is een dankwoord aan de ouders, de leden van de ouderraad (OR) 
en de medezeggenschapsraad (MR) op zijn plaats. Zonder hun hulp zijn veel activiteiten gedurende 
het schooljaar niet mogelijk. Ouders, OR en MR bedankt voor de hulp en voor het meedenken 
gedurende het afgelopen schooljaar. We doen ook volgend schooljaar weer graag een beroep op 
jullie! 

 

Informatieavonden 2022 
Volgend schooljaar willen we u d.m.v. informatieavonden weer in alle groepen informeren over het 
nieuwe schooljaar. We gaan de groepen over meerdere avonden verspreiden zodat u meerdere 
groepen kunt bezoeken. We werken nog aan de jaarkalender en zullen de data nog communiceren.  

 
 



Gevonden voorwerpen 
Zo aan het einde van het schooljaar zit de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk vol. In de 
laatste schoolweek zullen we de gevonden voorwerpen buiten op het podium leggen. Neem even een 
kijkje. De restanten schenken wij daarna aan een goed doel. 

 

Gym 2022-2023 

Groep 1-2  
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en het 
speellokaal. Het liefst hebben we, in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze 
bewegingslessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en 
worden op school bewaard.  
 
Groep 3 t/m 8  
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De groepen 3 en 4 worden op donderdag per 
bus vervoerd naar Rhienderoord. De groepen 5 t/m 8 gaan op maandag per fiets naar de gymzaal en 
worden daarbij begeleid door enkele ouders. Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of 
extreme gladheid mag u ervan uitgaan dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van en 
naar Rhienderoord. In alle andere gevallen zal de gymles doorgaan. Bij twijfel kunt u tussen 08.00 en 
08.15 uur via het algemene telefoonnummer van de school (0575-561906) contact opnemen met de 
groepsleerkracht die de gymles verzorgt. De eerste maandag na de zomervakantie wordt er nog niet 
gegymd in Rhienderoord. 

 
Toestemmingsbrief NCO 
Aan: Ouders en verzorgers 
Onderwerp: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onze school neemt deel aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoek en 
onze deelname. 
 
Om goed inzicht te krijgen in de groei die onze leerlingen maken (leergroei), nemen wij deel aan het 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, een initiatief van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO werkt hierin samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Met dit onderzoek worden wij als school enorm geholpen doordat wij tweemaal per jaar een 
rapport ontvangen dat ons inzage geeft in deze leergroei. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen goed 
helpen daar waar dat nodig is en ons onderwijs verder ontwikkelen. Het NRO kan de gegevens over 
de leergroei gebruiken voor onderzoek naar taal- en rekenonderwijs in Nederland.  
 
Delen leerlinggegevens 
Onze school gaat voor het onderzoek leerlinggegevens en schoolresultaten delen met het CBS. Het 
CBS heeft deze gegevens nodig voor het maken van een rapport voor onze school. De 
leerlinggegevens en schoolresultaten worden gedeeld voor de gehele schoolperiode van uw 
kind(eren). Hoe completer deze resultaten zijn, des te beter wij iets kunnen zeggen of onze leerlingen 
in vergelijking tot andere scholen voldoende leergroei doormaken. Onze school legt in het 
leerlingvolgsysteem ParnasSys gegevens over deze schoolresultaten van leerlingen vast. Die 
gegevens zijn belangrijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden en het geeft ons inzicht waar we ons 
onderwijs verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt het ons houvast in onze gesprekken met u als 
ouder(s)/verzorger(s) en met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.  
 
Voor het delen van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem legt het CBS een koppeling. Voor de 
koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind(eren) worden 
meegeleverd. Het gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, 
geboortedatum, volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende 
gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.  
 
Goed om te weten is dat deze identificerende gegevens na koppeling worden vernietigd. De 
aangeleverde resultaten zijn zodoende door onderzoekers van het CBS nooit te herleiden naar uw 

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/


kind(eren). Daarnaast zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn in (openbare) publicaties. 
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het 
CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle 
andere statistieken die zij maakt.  
 
Bezwaar 
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind(eren), dan kunt u ons 
dit laten weten voor 5 juli 2022 door een mail te sturen naar administratie@stpancratius.nl. Wij zorgen 
er dan voor dat de gegevens van uw kind(eren) niet aan het CBS gestuurd worden.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. 
 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals het vastgestelde vakantierooster aan voor het 

nieuwe schooljaar. Start schooljaar: maandag 22 augustus 2022  

Vakantie Datum 

Start schooljaar 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 april 2023 / 10 april 2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

Studiedagen 
De studie(mid)dagen voor schooljaar 2022-2023 zijn gepland op: 

- Maandag 29 augustus (Brummense Kermis, alle Brummense leerlingen vrij) 

- Donderdag 15 september, hele dag 

- Donderdag 29 september, vanaf 12.00 uur 

- Maandag 14 november, hele dag 

- Vrijdag 23 december, vanaf 12.00 uur 

- Donderdag 16 februari, hele dag 

- Vrijdag 21 april, vanaf 12.00 uur 

- Woensdag 17 mei, hele dag 

- Vrijdag 7 juli, vanaf 12.00 uur 

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2022-2023 waarin naast de 

vakanties en de studiedagen ook alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven. In 

principe staan de studiedagen vast, na de zomervakantie zijn ze definitief doordat organisaties 

waarmee wij samenwerken (bijv. voor scholing en/of trainingen) soms toch nog data veranderen door 

de beschikbaarheid van trainers of door andere redenen.  

Bijna vakantie 

Wij wensen u samen met uw kind(eren) alvast een fijne vakantie toe waarbij u hopelijk kunt genieten 
van zaken die u  zich het liefst wenst (Slapen, liggen, hangen, eten, wandelen, fietsen, lezen, duiken, 
zwemmen, zonnebaden, lekker koffie drinken, stappen, geniet u er vooral van!!!!!). De kinderen (en 
uzelf natuurlijk ook) hopen we maandag 22 augustus weer uitgerust te mogen begroeten.  
 
Mede namens het team,  
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider  

mailto:administratie@stpancratius.nl

