
AGENDA  

 

Augustus/september 2022 
di 23-08  : Pancopost 1  
do 25-08  : Watermiddag 
ma 29-08  : Studiedag: alle leerlingen vrij (i.v.m. Brummense kermis) 
di 30-08  : Schoolfotograaf 
wo 31-08  : Schoolfotograaf 
vr 02-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord (graag fiets meenemen) 
ma 05-09 t/m vr 09-09 : Deze week oudergesprekken groep 1-7 
    : Leerlingenraad 
    : OR-vergadering 
do 08-09  : Informatieavond groep 8 
 vr 09-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
di 13-09  : Pancopost 2 
wo 14-09  : 08.40 – 10.40 uur: groep 6 Villa de Maakplaats 
      14.20 – 15.20 u Typejuf in lokaal groep 8 
do 15-09  : Studiedag rekenen en bewegend leren team: alle leerlingen vrij  
vr 16-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord 
di 20-09  : Prinsjesdag 
wo 21-09  : 08.40 t/m 10.40 uur:  groep 6 naar Villa de Maakplaats 
do 22-09  : 16.00-17.00 uur: informatiebijeenkomst ouders groepen 1-2 
 vr 23-09  : Groep 7-8 zwemmen Rhienderoord      
di 27-09  : GMR-vergadering 
wo 28-09  : 08.40 – 10.40 uur: groep 5 naar Villa de Maakplaats 
      14.20 – 15.20 u uur typejuf in lokaal groep 8 
      Start Kinderpostzegelactie (gr 7 en 8) 
Do 29-09  : Studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

GROEPSACTIVITEITEN 
 

Kanjer 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Wij gaan er als team weer alles aan doen om er voor en 
samen met u en uw kind(eren) een prettig schooljaar van te maken. De eerste schoolweken zijn erg 
belangrijk voor een groep. We proberen te werken aan het ‘wij-gevoel’, waarbij iedereen zich gezien 
en geaccepteerd voelt. We noemen dit de 'Gouden Weken'. De komende weken hebben we 
hier extra veel aandacht voor in de groepen met als leidraad de Kanjertraining.   
 
Dagelijks worden er kennismakingsspellen gedaan in de klas, om elkaar nog beter te leren kennen. 
Hoe beter iedereen elkaar kent, hoe meer acceptatie en vertrouwen er is in een groep. Dit vinden wij 
als school erg belangrijk. 
 
Ook wordt in de eerste weken de 'smileyposter' weer besproken in alle groepen en de verschillende 
Kanjerpetten en het bijbehorende gedrag zullen aan de orde komen. Mocht u deze uitleg zelf ook 
(weer) eens willen horen, dan is dit een duidelijk filmpje: https://vimeo.com/349016296. De kinderen 
denken er in de eerste weken ook over na welk gedrag zij zelf vaak laten zien en welke pet daarbij 
hoort. Ook wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken en worden er verschillende 
vertrouwensoefeningen met de groep gedaan.  
In alle klassen worden er 'klassenafspraken' gemaakt, waar iedereen zich aan wil houden het 
komende schooljaar. Zo gaan we samen weer een plezierig schooljaar tegemoet. Mocht u nog vragen 
hebben, neem dan een kijkje op de website van de kanjertraining (https://www.kanjertraining.nl) of stel 
uw vraag aan de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
 

Leerlingenraad 
Ook dit jaar willen we de leerlingen inspraak geven. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 gaan weer 
nieuwe vertegenwoordigers kiezen, die zitting nemen in de leerlingenraad. Ook dit jaar mogen de 
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groepen 5 t/m 8 elk een meisje en een jongen afvaardigen. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van 
de school. De eerste vergadering vindt op 5 september plaats.  

 
Watermiddag; a.s. donderdag! 
De kop is eraf! Wat zijn we weer fijn gestart in alle groepen. We hebben prachtige vakantie-verhalen 
gehoord. Wat hebben we een geluk gehad met het weer, zowel in Nederland als daarbuiten. Omdat er 
deze week wederom hoge temperaturen verwacht worden, organiseren we op donderdag 25 augustus 
een watermiddag voor de kinderen. Zou u uw kind(eren) ’s morgens al even willen insmeren met 
zonnebrandcrème. We letten namelijk ook op de gevaren van de zon.  
 
De kinderen mogen het volgende meenemen: 

• zwemkleding 

• handdoek 

• zonnebrand 

• waterspeelgoed (zoals een waterpistool) 

• eventueel droge kleding om in naar huis te gaan 

• een flesje water om tussendoor voldoende te kunnen drinken 

Op de grasvelden mogen watergevechten worden gehouden, op het schoolplein creëren we een 
'strand' waar de kinderen lekker kunnen relaxen. We maken er samen een fantastische middag van!  
 

Gymrooster 2022-2023 
 
Het gymrooster voor schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:  
 

Dag Locatie Groepen Tijd Vakleerkracht(en) Bijzonderheden 

maandag Pancratius 3 t/m 8 10:30 - 13:30 u Meester Giel Pleinactiviteit 

dinsdag Pancratius 1 en 2 09:00 - 10:30 u Meester Erik   

donderdag Rhienderoord 3 en 4 08:30 - 10:00 u 
Meester 
Domiziano M.b.v. busvervoer 

vrijdag Rhienderoord 5 en 6 10:00 - 11.30 u 
Meester Erik & 
meester Giel  

vrijdag Rhienderoord 7 en 8 12.15 - 14.00 u 
Meester Erik & 
Meester Giel  

 
De gymlessen starten in de eerste schoolweek op donderdag 25 augustus 2022. 
 
Groep 1-2  
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het plein, het eigen lokaal en van het 
speellokaal. Het liefst hebben we in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegings-
lessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op 
school bewaard. Wilt u in de loop van het jaar ook controleren of de schoenen nog passen? 
 
Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de 

gymzaal en worden daarbij begeleid door enkele ouders. Voor de groepen 5 t/m 8 zoeken wij nog 

hulpouders die ons per fiets willen begeleiden. Opgave graag bij de betreffende groepsleerkrachten.  

De groepen 3 en 4 gaan met de bus naar de gymzaal. We hebben met de vervoerder afgesproken dat 
de bus voor de groepen 3 en 4 op donderdag vanaf het einde van de straat (richting het 
gemeentehuis) vertrekt omdat deze anders tijdens de ochtendspits de straat blokkeert. Graag uw 
begrip en medewerking, dit wordt immers speciaal georganiseerd voor leerlingen van onze eigen 
school. Zouden ouders van leerlingen uit de groepen 3 en 4 ervoor willen zorgen dat de leerlingen 
echt om 08.25 uur aanwezig zijn zodat de bus op tijd kan vertrekken?   
 



Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid dan mag u ervan uit gaan 
dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van- en naar de gym. In alle andere gevallen zal 
de gymles doorgang vinden. Bij twijfel kunt u tussen 08.00 en 08.15 uur contact opnemen met de 
groepsleerkracht die de gymles verzorgt op het algemene telefoonnummer van school (0575-561906). 
De leerkracht kan ook een bericht verzenden via Parro zodat alle ouders bereikt worden. 
 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan na de gymles zelf naar huis. Mag dit niet? Dan graag 
even een bericht aan de leerkracht. Kinderen mogen dan met de leerkracht terugfietsen naar 
school.  
 

Zwemles in september: groepen 7 en 8 
De groepen 7 en 8 krijgen enkele keren zwemles in zwembad Rhienderoord. Dit wordt gegeven in 
plaats van de gymlessen in de zaal op de volgende dagen: 
 
Vrijdag 2 september, vrijdag 9 september, vrijdag 16 september en vrijdag 23 september 2022.  
 

Villa de Maakplaats; creatieve lessen binnen thema  
Als school bieden we de wereldoriënterende vakken (zoals: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
wetenschap & techniek) betekenisvol aan middels verschillende thema’s. Dit schooljaar gaan we de 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de mogelijkheid bieden om binnen het thema twee keer creatief aan 
de slag te gaan bij Villa de Maakplaats. Dit gebeurt aan het begin van het schooljaar, later in het 
schooljaar gaan we dat nog een keer doen. 
 
Villa de Maakplaats heeft de mogelijkheid om kinderen met veel verschillende materialen en middelen 
creatief aan het werk te laten gaan. Het schema in september en oktober is als volgt: 
 

groep datum tijd 

groep 6 woensdag 14 september 2022 08.40 – 10.40 uur 

 woensdag 21 september 2022 08.40 – 10.40 uur 

groep 5 woensdag 28 september 2022 08.40 – 10.40 uur 

 woensdag 5 oktober 2022 08.40 – 10.40 uur 

groep 7 woensdag 16 november 2022 08.40 – 10.40 uur 

 woensdag 23 november 2022 08.40 – 10.40 uur 

groep 8 woensdag 30 november 2022 08.40 – 10.40 uur 

 woensdag 7 december 2022 08.40 – 10.40 uur 

 

Eurekagroep naar Brummen  
De leerlingen van de Eurekagroep die tot vorig jaar naar Eerbeek gingen krijgen dit schooljaar les op 
de Pancratius door Ellen van den Noort. Zij is Begaafdheid coördinator en leerkracht Eurekagroep van 
de Veluwse Onderwijsgroep. Wij werken samen met twee andere basisscholen: de Poort in Loenen en 
de C. van Leeuwenschool in Eerbeek. Er kunnen ook enkele kinderen van deze scholen deelnemen 
op onze school.  
 
De groepen krijgen les op de zolder boven groep 6. Hier zijn ook airconditioning, een digitaal school-
bord en fijne werkplekken aanwezig. Het schema tot aan de kerstvakantie is reeds gedeeld met 
ouders van leerlingen in de Eurekagroep. Heel veel plezier en succes gewenst! 

 
OUDERS 
 
Nominatie “Schoonmaker van het jaar” 
Onze conciërge en schoonmaker Marco Kalberg is genomineerd voor schoonmaker van het jaar. Hij is 
nog steeds in de race. We vinden dit fantastisch voor het hem. Meester Marco is van zeer grote 
waarde voor de Pancratiusschool. Wat ons betreft heeft hij sowieso al gewonnen. We houden u op de 
hoogte hoe dit gaat aflopen!  
 
 
 



Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf zal op dinsdag 30 augustus en woensdag 31 augustus 2022 langskomen. Van 
ieder kind worden onder schooltijd individuele, broer en zus foto’s en groepsfoto’s gemaakt. 
 
Op dinsdag zijn de groepen 1-2a, 1-2b, 3, 4 en 5 aan de beurt. Op woensdag zijn de groepen 6, 
7 en 8 aan de beurt. Op woensdag worden tevens de broer en zus foto’s van broers en zussen 
die allen op school aanwezig zijn gemaakt. 
 
Het is ook mogelijk om een foto van uw kind te laten maken met een broer of zus die niet op de 
Pancratiusschool zit. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Wel is het noodzakelijk hiervoor 
een afspraak te maken bij fotostudio Lifetime in Brummen.  
 
Dat doet u door te mailen naar info@fotostudiolifetime.nl of door te bellen naar 06-53903293 (in de 
ochtend). De foto’s zijn naderhand online te bekijken e/o te bestellen. 

 
Studiedagen  
Op maandag 29 augustus vindt de Brummense kermis plaats, binnen de gemeente is afgesproken dat 
alle scholen dan een studiedag plannen. Op donderdag 15 september staat er voor het team een 
studiedag over rekenen en bewegend leren (rekenplein) gepland en zijn alle leerlingen vrij.  
 
Op donderdag 29 september nemen alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep deel aan een 
onderwijscongres. Dit is bewust vanaf de middag gepland, de leerlingen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij. 
Deze studie(mid)dagen waren reeds voor de zomervakantie gecommuniceerd en staan tevens 
vermeld op de jaarkalender voor schooljaar 2022-2023.  
 
Voor alle volledigheid treft u hieronder nogmaals een overzicht aan van alle studiedagen / vrije 
middagen voor vakanties van schooljaar 2022-2023 zodat u hier tijdig rekening mee kunt houden in 
uw planning. De data van vakanties en feestdagen kunt u terugvinden in de jaarkalender. Deze 
ontvangt u a.s. vrijdag.   
 

studiedagen opmerkingen 

Maandag 29 augustus 2022 (i.v.m. kermis) Hele dag 

Donderdag 15 september 2022 Hele dag 

Donderdag 29 september 2022 Vanaf 12 uur 

Vrijdag 21 oktober 2022 Vanaf 12 uur leerlingen herfstvakantie 

Maandag 14 november 2022 Hele dag 

Vrijdag 23 december 2022 Vanaf 12 uur leerlingen kerstvakantie 

Donderdag 16 februari 2023 Hele dag 

Vrijdag 24 februari 2023 Vanaf 12 uur leerlingen voorjaarsvakantie 

Vrijdag 21 april 2023 Vanaf 12 uur leerlingen meivakantie 

Woensdag 17 mei 2023 Hele dag 

Dinsdag 30 mei 2023 Hele dag 

Vrijdag 7 juli 2023 Vanaf 12 uur leerlingen zomervakantie 

 
NB. Vrijdag 21 oktober v.a. 12.00 uur, vrijdag 24 februari v.a. 12.00 uur en dinsdag 30 mei, hele dag 
zijn nog toegevoegd als studiemiddag / studiedag. Graag uw aandacht hiervoor. 
 

Oudergesprekken gr 1 t/m 7 en informatiebijeenkomsten groepen 1-2 en 8 
We hebben aan het einde van het schooljaar van veel ouders te horen gekregen dat het ontzettend 
fijn was om elkaar na twee coronajaren weer intensiever te zien en te spreken. Ook over het 
eindejaarsfeest kregen we ontzettend veel positieve en enthousiaste reacties! Nogmaals dank aan de 
OR en de leerkrachten die dit hadden voorbereid. Elkaar spreken, zowel ouders onderling als ouders 
en teamleden van de school, werd als heel prettig ervaren. Dit is het ‘Panco-gevoel’ dat we gemist 
hebben.  
 
Als school vinden wij de contacten met u, als ouder(s), belangrijk, prettig en van essentieel belang. 
Om de contacten na de afgelopen twee jaren weer te intensiveren willen we meer gesprekken op 
‘maat’ gaan voeren. Dit houdt in dat we het schooljaar starten met een gesprek met u.  
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Aan het einde van het gesprek willen we direct een nieuw gesprek inplannen. Soms is het gewenst 
dat er na enkele weken weer een gesprek plaatsvindt, soms is het wenselijk dat dit na langere tijd 
wordt gepland. Door dit direct op maat te plannen zijn vaste gespreksmomenten (bijv. direct na een 
rapport) niet meer nodig. Deze gesprekken worden immers op maat gevoerd en altijd na een gesprek 
gepland. We hebben er zin in om u dit jaar weer te ontmoeten! 

De groepen 1-2 gaan naast gesprekken nog een informatiemoment organiseren omdat we ons voor 
kunnen stellen dat nieuwe ouders, waarvan kinderen voor het eerst naar school gaan, veel vragen 
hebben. Dit informatiemoment gaat plaatsvinden op donderdag 22 september van 16.00-17.00 uur.  

Ouders van groep 8 starten het jaar met een informatieavond. Na groep 8 vindt immers de overstap 
naar het voortgezet onderwijs plaats. Een grote stap, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor 
ouders. De informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8 vindt plaats op donderdag 8 
september 2022 van 18.30 – 19.30 uur.   
 
Parro  
De uitnodiging voor de oudergesprekken (groep 1 t/m 7) zal de leerkracht doen via Parro. U kunt dan 
zien op welke momenten de leerkracht beschikbaar is en u kunt zich inschrijven. Dit kan voor ouders 
met meerdere kinderen op vrijdag 26 augustus vanaf 15.00 uur, vanaf 19.00 uur kunnen alle ouders 
zich inschrijven.  
 
Ook dit schooljaar gaan wij u voorzien van alle relevante informatie over het schooljaar van uw 
kind(eren). De gebruikelijke hand-out met groepsspecifieke informatie ontvangt u op woensdag 31 
augustus. Ouders van groep 8 ontvangen deze flyer tijdens de informatieavond.  
 

Rekenplein 
Misschien heeft u al gezien dat er op het plein een rekenvierkant en een rekenslang zijn aangebracht. 
Dit zal gebruikt gaan worden voor beweegactiviteiten op het gebied van rekenen. Een van de 
speerpunten van het team is dit jaar verder ontwikkelen op didactisch gebied m.b.t. rekenen. Ook 
bewegend leren hoort hierbij. Beweegwijs gaat het team hier tijdens enkele geplande studiedagen 
trainen. We hebben er veel zin in om met de kinderen bewegend te leren.  

 
Kapot zonnescherm speelzaal  
In de vakantie is er een sunscreen van de speelzaal kapot gemaakt. We denken dat dit mogelijkerwijs 
gebeurd is door klimmen om een bal van het platte dak te halen. Helaas is de schade bijna 900 euro. 
Wij hebben de Veluwse Onderwijsgroep gevraagd om camerabeelden terug te kijken. Het kan 
gebeuren dat kinderen per ongeluk iets kapot maken. We hopen dat er dan contact met school wordt 
opgenomen zodat we het samen snel kunnen oplossen.  
 

Kinderopvang Malin en buiten spelen 
De kinderen van de BSO bij de Kleine Krijger spelen ook veel buiten op maandag, dinsdag en 
donderdag. Op woensdag en vrijdag is de Kleine Krijger gesloten. De medewerkers van de Kleine 
Krijger zijn verantwoordelijk voor deze kinderen. Regelmatig spelen er ook andere kinderen op het 
plein, vaak zonder toezicht van eigen ouders. Het is voor medewerkers van Malin niet fijn wanneer zij 
andere kinderen moeten aanspreken, dat is hun taak ook niet maar soms is het wel noodzakelijk.  
We begrijpen dat het aantrekkelijke plein een mooie speelplek is, op woensdag en vrijdag kan er 
overal ook sowieso prettig gespeeld worden. Op de andere dagen zijn ook de kinderen van de BSO er 
en willen wij u vragen om hier enigszins rekening mee te houden zodat zij ook ruimte hebben en 
houden om lekker buiten te kunnen spelen. 

 
Kinderopvang Hip 

Dit schooljaar is er een kinderopvangorganisatie bijgekomen waar kinderen van de Pancratius naar 
toe gaan: kinderopvang Hip. Er zijn enkele kinderen van onze school opgegeven bij kinderopvang Hip. 
Deze kinderen worden na schooltijd opgehaald bij de tafeltennistafel.  

 
Jaarkalender 2022-2023 
Als bijlage bij deze Pancopost ontvangt u de jaarkalender waarin alle activiteiten voor het nieuwe 
schooljaar staan aangegeven. Ook ontvangt u de jaarkalender 2022-2023 op papier van ons. In de 



Pancopost zullen aanvullingen en/of correcties op de jaarkalender opgenomen worden middels de 
bekende agenda. De data die genoemd worden in de Pancopost zijn leidend. 
 

Schoolreisjes groep 1 t/m 7 
De schoolreisjes worden dit jaar gepland in juni 2023. Zodra de data bekend zijn zullen wij u hierover 
informeren. We willen dit z.s.m. in gang zetten omdat er ook busvervoer geregeld moet worden. 
 

Kamp groep 8 
Voor het kamp van groep 8 geldt hetzelfde als voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. We zijn 
bezig om een nieuwe locatie vast te leggen. Zodra dit definitief is stellen wij u daarvan op de hoogte.  

 
Welkom Mathijs Dikker > invalpool VOG 
In de invalpool van de Veluwse Onderwijsgroep werkt een groep leerkrachten. Deze leerkrachten zijn 
gekoppeld aan stamscholen. Als er geen invalwerk is dan gaan deze leerkrachten naar hun 
stamschool om daar extra te ondersteunen. Mathijs Dikker is per 1 augustus verbonden aan onze 
school. Hopelijk wordt het ziekteverzuim op alle scholen minder zodat we Mathijs regelmatig kunnen 
inzetten op onze school. Mathijs heeft gisteren een dag meegeholpen, hartelijk welkom!  

 
Aanwezigheid / bereikbaarheid directeur en intern begeleider 

 
Aanwezigheid Per Theeuwes, directeur   
Per Theeuwes is vrijwel dagelijks van maandag t/m donderdag op school aanwezig. Op vrijdag is hij 

vaak afwezig. Mocht u een vraag hebben en hij is er niet, dan kunt u hem altijd mailen via: 

p.theeuwes@veluwseonderwijsgroep.nl  

Per is voor dringende zaken ook bereikbaar op het schoolnummer: 0575-561906 of mobiel op: 06 – 10 

18 47 25. Van maandag 29 t/m woensdag 31 augustus is Per afwezig. Voor dringende zaken kunt u 

dan contact opnemen met Annemiek Draaijer. Op donderdag 1 en vrijdag 2 september is Per weer op 

school aanwezig. 

Aanwezigheid Annemiek Draaijer, intern begeleider  
Annemiek Draaijer is de intern begeleider op school. Daarnaast geeft zij een dag per week les in groep 
5 (woensdag). Mocht u een vraag hebben dan kunt u haar altijd telefonisch bereiken op het school-
nummer 0575-561906 of per mail via: a.draaijer@veluwseonderwijsgroep.nl.   

 
Gegevens leerlingen up-to-date? 
Wij vinden het belangrijk om de gegevens van de kinderen up-to-date te houden. Bent u in de 
vakantie verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of zijn er andere persoonlijke gegevens 
veranderd? Laat het ons weten via panadministratie@veluwseonderwijsgroep.nl zodat we dit kunnen 
aanpassen of loop even binnen bij Per Theeuwes.  
 
 
Een heel fijn schooljaar gewenst. We zijn in ieder geval goed begonnen en ontzettend fijn met 
de leerlingen gestart!  

 
 
Mede namens het team,  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
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