
AGENDA  

 

September / oktober 2022 
wo 14-09  : 08.40 – 10.40 uur: groep 6 naar Maakplaats The Villa 

14.20 – 15.20 u Typejuf in lokaal groep 8 (wordt verplaatst i.v.m. ziekte               
typejuf) 

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 – 10.40 uur: groep 6 naar Maakplaats The Villa 
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 Maakplaats The Villa 
      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 
ma 03-10  : Leerlingenraad en MR-vergadering 
di 04-10  : Pancopost 3 
wo 05-10  : Dag van de leraar / Start Kinderboekenweek 
    : 08.40 – 10.40 uur: groep 5 naar Maakplaats The Villa 
wo 12-10  : Typejuf 
ma 17-10  : OR-vergadering 
vr 21-10  : Alle leerlingen om 12.00 uur vrijdag 
ma 24-10 t/m 28-10 : Herfstvakantie 
       

 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
 

Leerlingenraad 
Ook dit schooljaar gaan we verder met de leerlingenraad.  
De leerlingenraad vergadert samen met de directeur met  
een agenda en notulen. De kinderen houden in hun eigen  
klas een vergadering waaruit punten voor de leerlingen- 
raad naar voren komen. Die kunnen worden ingebracht.  
In de leerlingenraad zitten een meisje en een jongen uit  
de groepen 5 t/m 8. Deze acht leerlingen denken mee  
over allerlei zaken betreffende de school.  
Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school en we merken dat ze dat jaarlijks heel knap doen. 
We vinden het als school fijn om te zien dat de leerlingen erg betrokken zijn.  
 
In schooljaar 2022-2023 worden de kinderen op de Pancratiusschool vertegenwoordigd door:  
Groep 5: Eva en Jack 
Groep 6: Flore en Ties  
Groep 7: Joske en Abdikarim 
Groep 8: Sophia en Jurre 
 
We wensen deze leerlingen een plezierige en leerzame tijd toe in de leerlingenraad. De eerste 
vergadering heeft vorige week plaatsgevonden en de kinderen vonden het best wel spannend. Zij 
hebben zich knap voorgesteld en we hebben met elkaar besproken wat het doel is van de 
leerlingenraad, wat we ervan verwachten en ook zijn de twee leerlingen van de deelnemende groepen 
5 t/m 8 gekoppeld aan een onderbouwgroep. Op die manier krijgt elke groep alle beschikbare 
informatie.   
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Schoolfruit 
 
Wederom mag de St. Pancratiusschool meedoen aan het EU schoolfruit en -groenteprogramma. We 

zijn hier enorm blij mee! Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op 

onze school veel bewegen, maar we vinden het ook belangrijk dat 

ze gezond eten. Het schoolfruitprogramma is daarom een mooie 

toevoeging aan ons gezonde schoolbeleid.  

 

Groente en fruit eten op school, waarom is dit zo belangrijk? 

- Gezond: Groente en fruit bevatten veel vitaminen, vezels en 

mineralen en daarmee bouwstenen om te groeien.  

- Op school: Eetmomenten op school dragen bij aan de inname van 

de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit.  

- Iedereen doet mee: Klassikaal groente en fruit eten stimuleert 

kinderen om nieuwe dingen te proberen en/of iets nog eens te 

proeven.  

 

Sinds vorige week ontvangen wij de fruit- en groenteleveringen. De 

kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag een gezond 

tienuurtje vanuit het schoolfruitprogramma. Uw kind hoeft op deze 

dagen geen fruit mee te nemen naar school, wel moeten de kinderen 

zelf wat te drinken en natuurlijk hun lunch meenemen.  

Wekelijks krijgen wij een gevarieerd aanbod fruit en groentes dit verdelen wij over de groepen. De 

kinderen mogen hieruit zelf kiezen wat ze graag willen eten. Heeft uw kind een allergie of eet het 

bepaald fruit niet, dan kunt u zelf fruit of groente mee naar school geven.  

Voor vragen of ideeën over het schoolfruit kunt u terecht bij juf Marleen (groep 3). Hopende u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Gezonde School commissie 

 
Kinderpostzegelactie, groepen 7 en 8 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan zich ook  
dit jaar weer volop inzetten voor een groep  
kwetsbare kinderen die de hulp hard nodig  
hebben. Van woensdag 28 september t/m  
woensdag 5 oktober gaat de Kinderpost- 
zegelactie 2022 van start.  

 
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2022 is  
bestemd voor kinderen die zó veel aan hun hoofd  
hebben dat ze vastlopen op school. Ze hebben  
bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. St. Kinderpostzegels geeft “wind mee” en 
helpt deze kinderen met begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd 
naar school kunnen.  
 
Zie voor meer informatie https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids/voor-ouders 

 
 
 
Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen! 
In 2022 duurt de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober! 

Andy Griffiths schrijft het kinderboekenweekgeschenk dit jaar.  
Samen met Terry Denton is hij bekend van de populaire  

https://scholen.kinderpostzegels.nl/kids/voor-ouders
https://www.kinderboeken.nl/auteur/terry-denton/


“De waanzinnige boomhut”–reeks. De titel van het geschenk is dan ook niet heel 
verrassend Waanzinnige boomhutverhalen: over toen het Stoel-In-Je-Neusdag was en andere 
waanzinnige gebeurtenissen. Ze zijn de eerste buitenlandse auteur en illustrator die het 
Kinderboekenweekgeschenk maken.  
 
Edward van de Vendel, die de boeken van Griffiths en Denton vertaalde, zal dit ook voor het 
Kinderboekenweekgeschenk doen. Het Prentenboek van de Kinder-boekenweek 2022 wordt gemaakt 
door illustrator Marije Tolman. Het thema van de Kinderboeken-week 2022 is: Gi-ga-groen. 
Kinderboeken rondom dieren en natuur staan dus centraal. 
 
 

OUDERS 
 
Absenties doorgeven via Parro 
Voor u als ouder/verzorger is het mogelijk om via de Parro app een ziekmelding of een absentie aan 
ons door te geven. Op deze manier hoeft u niet naar school te bellen, maar kunt u het meteen 
doorgeven. Absenties die via de App kunnen worden gemeld zijn: Ziek / Doktersbezoek / 
Tandartsbezoek. In het algemeen is het niet in het belang van uw kind school te moeten missen. Wij 
verzoeken u daarom nadrukkelijk om bezoekjes aan arts en tandarts zoveel mogelijk buiten de 
schooltijden te laten plaatsvinden.  
 
Verlofaanvragen om andere dan de hierboven genoemde redenen dienen ruim van tevoren te worden 
aangevraagd bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Voor meer informatie hierover 
verwijzen wij u naar de website van onze school.  

 

Privacy voorkeuren doorgeven via Parro 
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan  
met de privacy van kinderen. Naast dat het wettelijk verplicht is, is  
het ook prettig om met ieders persoonlijke voorkeuren rekening te  
houden. Als ouder heb je het recht om aan te geven of je kind op de  
foto mag of niet en waar die foto’s geplaatst mogen worden. Zo kun  
je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op  
Facebook mogen staan, maar wel via Parro gedeeld mogen worden. In Parro staat geregistreerd wat 
u in een eerder stadium heeft aangegeven aan privacy-voorkeuren voor uw kind(eren). Tot 21 oktober 
kunt u, indien gewenst, via Parro de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) wijzigen. Hoe doet u dit? 
Ga naar het tabblad “Instellingen”. Tik op “Privacy-voorkeuren”. Geef per kind aan wat de voorkeuren 
zijn, via het potlood achter de naam van het kind. Na deze datum is het wijzigen van de privacy 
voorkeuren enkel mogelijk middels een formulier dat op school verkrijgbaar is. 
 

Studiedagen  
Op donderdag 15 september staat er voor het team een studiedag over rekenen en bewegend leren 
(rekenplein) gepland en zijn alle leerlingen vrij. Deze studiedag past in een serie intensieve 
studiedagen gedurende twee jaar waarin het team zich verdiept in rekendidactiek, nieuwe inzichten en 
mogelijkheden om de leerstof op verschillende aantrekkelijke en leerzame manieren aan te bieden. 
Daar hoort dus ook bewegend rekenen bij op het geweldige plein.  
 
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.  
 
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 
Jaarlijks vragen wij alle ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. Naast ons reguliere 
onderwijs bieden wij extra activiteiten aan zoals bijvoorbeeld het schoolreisje en vervoer, sinterklaas, 
kerst, enz. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten vragen wij 
jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.  
 



De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 45,-- per leerling. Door de inflatie en 
de stijgende prijzen is het anders niet meer mogelijk om met een haalbare begroting te werken. Voor 
het schoolkamp van groep 8 wordt later in het schooljaar een aanvullende bijdrage gevraagd. De 
vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via “Schoolkassa” dat een onderdeel is van Parnassys, ons 
schooleigen administratieprogramma. Binnenkort ontvangt u van ons een betaalverzoek dat u 
eenvoudig via IDEAL kunt voldoen. Ook voor andere incidentele ouderbijdragen zal dit betaalsysteem 
worden gehanteerd. Mocht het financieel niet haalbaar zijn om dit bedrag te betalen dan mag u altijd 
persoonlijk of telefonisch contact opnemen met Per Theeuwes.  
 
Na het verzenden mogen wij geen herinneringen meer sturen naar ouders van leerlingen die de 
vrijwillige bijdrage niet hebben betaald. De overheid benadrukt dat het echt vrijwillig is. Dat gaan wij dit 
keer na het verzenden van het betaalverzoek ook niet doen. Wel willen wij u, mede namens de 
ouderraad, laten weten dat er vorig schooljaar honderden euro’s open zijn blijven staan aan niet 
betaalde bedragen.  
Voor dit schooljaar betekent dit dat wij activiteiten niet meer door kunnen laten gaan wanneer minder 
dan 90% van de schoolbijdragen wordt betaald. Het is dus echt een dubbele boodschap. 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. Wij zullen dan kijken of er iets alternatiefs georganiseerd kan worden.  
 
Wij begrijpen dat wij een dubbele boodschap verkondigen want enerzijds is het vrijwillig, anderzijds 
heeft de OR het geld echt nodig om voor de kinderen mooie dingen te kunnen organiseren. 

 
!Samen helpen wij onze kinderen opgroeien!  
 Ouders met jonge kinderen bevinden zich in een mooie maar ook hectische fase. Het is dan ook fijn 

om af en toe op je netwerk terug te kunnen vallen als het gaat om de kinderen. Dat creëert ruimte om 
aandacht voor andere zaken te hebben, of gewoon even tijd voor jezelf te nemen.   
Vanuit #Opladers starten we een beweging waarin het normaal is om hulp aan te bieden en te vragen 
rondom opvoeden en opgroeien, om uiteindelijk een community te bouwen waar ouders elkaar 
kunnen gaan opzoeken voor de meest ´normale´ dingen, zoals speelafspraakjes, de kinderen ophalen 
uit school, een keer mee-eten, of helpen met huiswerk.   
 
Het zijn juist de dingen die weinig aanpassing vragen van je dagelijkse leven en van grote waarde zijn, 
waarbij het gaat om die balans tussen het geven en ontvangen van hulp, ook wel #Opladers 
genoemd. Je bent als ouder dus zowel een vrager als bieder; het is geven en nemen, al kan het 
natuurlijk heel goed zijn dat je als ouder eerst even behoefte hebt aan wat hulp, zonder er direct iets 
voor terug te hoeven doen.   
Daarnaast organiseert #Opladers met ouders activiteiten zoals een speelgroep, soep in de speeltuin, 
ontmoetingen en ouder bijeenkomsten op school.  
 
Ouder & kind festival   
Zaterdag 5 november organiseert #Opladers in samenwerking met Maakplaats  
The Villa, opvoeders en andere partijen uit de gemeente een festival rondom  
opgroeien en opvoeden. Vol met mini workshops, activiteiten en informatiemarkt  
aan de Zutphensestraat 196.   
 
Een gezicht bij #Opladers  
Fiona Vloet, aanjager van de beweging in Brummen en zelf moeder van   
twee jonge kinderen gaat graag het gesprek met je aan.  

  
Laten we samen bouwen aan een omgeving waar mensen  meer met elkaar gaan delen, elkaar meer 
opzoeken en meer helpen.    
Wil jij zelf ook #Oplader worden of meer weten over de beweging?   
Stuur een berichtje of appje naar: Fiona Vloet via fiona@vloetcoaching.nl  of 06-82081470.  
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Oproep voor hulp bij luizencontrole. 

Beste ouders / verzorgers, 

Elke woensdag na een schoolvakantie zal er in iedere groep luizencontrole zijn. We willen na een 

lange corona periode weer starten met deze controle op school. We doen daarom hierbij een oproep 

voor hulp! Het vraagt een uurtje tijd wanneer meerdere ouders zich aanmelden. De eerste controle is 

op woensdagmorgen 2 november om 8.45 uur, daarna volgen controles op 11 januari, 8 maart en 17 

mei 2023. Helpt u mee? Opgeven kan bij juffrouw Margriet. m.smit@veluwseonderwijsgroep.nl 

Algemene informatie over Hoofdluis: 
De hoofdluis is een hardnekkig beestje waarover hardnekkige misverstanden bestaan. Luizenpluizers, 

luizenzakken, luizenkammen en luizenshampoo: wat heeft zin, en wat is onzin? Bioloog Geert-Jan 

Roebers vertelt acht dingen over hoofdluizen. Roebers schreef een boek over de lastigste diertjes in 

Nederland en België, waaronder de teek, wesp, vlo, mug, mier en kwal. Toch staat de hoofdluis in het 

boek met stip op nummer één, want vrijwel ieder kind krijgt er vroeg of laat mee te maken en de 

parasieten blijven zich maar voortplanten. Hoe kom je aan luizen? En belangrijker: hoe kom je er 

vanaf? 

Meisjes hebben vaker hoofdluizen dan jongens 
Hoofdluizen houden van zowel schoon als vies haar, maar zijn wel vaker te vinden bij mensen met 

lang haar. "Hoe langer het haar, hoe stabieler het microklimaat en hoe veiliger de schuilplaats. Nog 

belangrijker is dat de overstap van het ene naar het andere hoofd makkelijker gaat via lange haren. 

Meisjes hebben daardoor vaker last van luizen dan jongens." 

Beddengoed en knuffels hoef je niet te wassen 
Wanneer een school luizenalarm slaat, zijn ouders geneigd om beddengoed, kleding en knuffels direct 

op zeer hoge temperatuur te wassen. Een zeer achterhaald advies, zegt Roebers: "In ruim 99,9 

procent van de gevallen is de bron een hoofd, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Buiten het hoofd 

kan een luis niet overleven, dus verdoe je tijd niet met het kookwassen van lakens en kussenslopen." 

Luizencapes en luizenzakken zijn niet effectief 
Op de meeste basisscholen is een luizenzak een verplicht nummer. Hierin worden de schooltas, 

gymtas en jas van een kind gestopt. Die zak wordt vervolgens aan de kapstok gehangen, zodat een 

luis niet van de ene jas naar de andere zou kunnen verspringen. Een onzinproduct, zegt Roebers: 

"Luizen kunnen niet springen en zitten niet in kragen, mutsen of sjaals, want ze hebben daar niets te 

zoeken. Iedere basisschool is na het weekend gegarandeerd luisvrij; de kwetsbare beestjes overleven 

niet zonder hoofden met haar waar ze zich in kunnen nestelen." 

Je bent niet vies als je hoofdluizen hebt 
Het is een fabel dat hoofdluizen afkomen op ongewassen haar. Uit onderzoek blijkt dat hoofdluizen 

zich minstens even thuis voelen op schoongewassen haar, zegt Roebers. "Als je luizen hebt, is dat 

dus geen teken van onhygiënisch gedrag. Ook ben je niet vies als je luizen hebt; hoofdluizen zijn 

schone beestjes. Ze leggen droge poepjes, die zo uit je haar vallen. Bovendien draagt de hoofdluis, in 

tegenstelling tot de teek en malariamug, geen ziektes over." 

Kies een luizenshampoo met dimeticon: deze stof vormt een film rond de luizen en neten. Ze worden 

ingepakt, waardoor ze stikken. 

Luizenpluizen: niet alleen op school 
Veel ouders beginnen thuis pas met controleren als er op school alarm geslagen is, maar het advies is 

om je kinderen eens per maand te checken op neten en luizen." 

Nat kammen met conditioner werkt het allerbest Luizenshampoo werkt het best in combinatie met 

kammen 

Het haar kammen met een speciale luizenkam is handig om luizen te vinden en noodzakelijk om ze 

kwijt te raken. Wil je het kammen makkelijker maken, ga dan voor de nat-kam-methode: "Ten eerste 

kam je het haar door de crèmespoeling makkelijker, maar belangrijker: de luizen raken tijdelijk in 
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shock. Pas na een minuut of twintig komen ze weer in beweging en tegen die tijd heb jij ze 

geëlimineerd. Droogkammen is wel handig ter controle; je ziet dan of je luizen of neten uitkamt, bij nat 

haar zie je dit minder goed." 

Reparatie schommel  
Na de aanbouw van het nieuwe lokaal voor groep 8 is er speling ontstaan in de balken van de 
schommel. De schommel wordt een kwartslag gedraaid en het kunstgras gaat verdwijnen. Wij willen 
meer werken met natuurlijke materialen. De schommel wordt z.s.m. verplaatst, de benodigde 
materialen zijn besteld. Wij hopen dat alles snel geleverd wordt! 

 
Bericht van De Kleine Krijger 
Hoera! De Kleine Krijger bestaat alweer 6 jaar!! 
 
De zomervakantie zit er al weer even op en wij bij kinderopvang Malin zijn gestart met het thema: 
kleuren. De activiteiten hierin variëren van Elmer de olifant beplakken, boekjes lezen, zingen tot de 
juiste kleur zoeken in de groep. 
 
De bso mocht boter, kaas en eieren maken. De steentjes konden ze zelf zoeken, die mooi kleuren 
en/of versieren en daarna in hun eigen gemaakte zakje mee naar huis nemen. 
 
Deze weken hebben we weer andere activiteiten met het thema: kleuren. 
 
Bent u geïnteresseerd in de bso bij De Kleine Krijger voor uw kind/kinderen? Wij hebben op sommige 
dagen af en toe nog wat plekjes vrij. 
 
Mailen kan naar: info@kinderopvangmalin.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadeau van Malin De Kleine Krijger voor Marco/de Pancratius 
Marco probeert vanuit school zo nu en dan ook het team van De Kleine Krijger te ondersteunen met 
schoonmaakklusjes of groenonderhoud. Vandaag heeft hij een prachtige snoeischaar van het hele 
team van kinderopvang Malin gekregen. Hiermee kan hij de heggen en het groen rond de Pancratius 
en de Kleine Krijger netjes bijhouden.  
 
Marco heeft groene vingers, hij vindt het fijn om naast zijn schoonmaakwerkzaamheden binnen ook af 
en toe buiten te kunnen werken. Hij is erg blij met het cadeau en met de waardering vanuit Malin. 

mailto:info@kinderopvangmalin.nl


Dank daarvoor namens Marco en het team van de Pancratius. Marco is overigens nog steeds in de 
race voor schoonmaker van het jaar, wij hebben echter nog geen verdere update ontvangen. Wij 
houden u op de hoogte! 
 

 
 
 
Mede namens het team,  

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


