
AGENDA  

 

Oktober / november 2022 
di 04-10  : Pancopost 3 
wo 05-10  : Dag van de leraar / Start Kinderboekenweek 
    : 10.00 – 12.00 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 vrij 
ma 24-10 t/m 28-10 : Herfstvakantie 
di 01-11  : Pancopost 
wo 02-11  : Luizencontrole  
      Typejuf 
ma 07-11  : Leerlingenraad 
ma 14-11  : Studiedag: alle leerlingen vrij 
wo 16-11  : Gr 7 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
ma 21-11  : Godly Play groepen 1-2-3 
do 22-11  : Pancopost 
      Godly Play groepen 4-5-6 
wo 23-11  : Gr 7 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
do 24-11  : Godly Play groepen 7-8 
 
       

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Kinderpostzegelactie gestart, groepen 7 en 8 
De kinderen van de groepen 7 en 8 zetten zich ook  
dit jaar weer volop inzetten voor een groep  
kwetsbare kinderen die de hulp hard nodig  
hebben. De kinderpostzegelactie is op woensdag  
28 september jl. van start gegaan.  

 
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. Wij willen onze leerlingen van groep 7 en 8 heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet voor deze landelijke actie.  

 
Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen! 
Woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 16 oktober is de  
Kinderboekenweek 2022. Het thema is Gi-ga-groen!  
Tijdens deze dagen zullen we diverse activiteiten doen:  
Er komen vertellers op school, we leren het kbw-lied van  
Kinderen voor Kinderen, we gaan groep doorbroken lezen  
en groep 7-8 houdt een voorleeswedstrijd. Kortom: het  
wordt een week met leuke (lees)activiteiten voor iedereen! 
 
We starten woensdag 5 oktober om 08:30u feestelijk op  
het schoolplein. We zullen met zijn allen dansen en zingen  
op het nummer van Kinderen voor Kinderen ‘gi-ga-groen!’. Die dag mogen de kinderen verkleed in 
het groen of als hun favoriete karakter/personage uit een boek. Hoe leuk is dat! 
 
Iedere groep zal een speciale boekenhoek maken. De kinderen mogen hiervoor hun lievelingsboek 
mee naar school nemen. Vergeet niet je naam in het boek te zetten! 
We zullen de Kinderboekenweek afsluiten met de voorleesfinale van groep 7 en 8. 
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Tijden Maakplaats The Villa 
De tijden voor het bezoek aan Maakplaats The Villa zijn veranderd. De starttijd is gewijzigd van 8.40 
uur naar 10.00 uur. De les duurt tot 12.00 uur. Dit heeft verder geen gevolgen voor de geplande 
schoolactiviteiten gedurende de dag.  

 
OUDERS 
 
Afscheid van Thea Sueters-Princen  

 
Thea Sueters-Princen heeft aangegeven dat zij per 1 november  
a.s. gaat stoppen. Thea begeleidt leerlingen vanuit het Nationaal  
Programma Onderwijs. Zij is vanaf 1 augustus 2016 enkele jaren  
intern begeleider geweest op onze school. Daarna is zij zich meer  
gaan richten op haar eigen RT-praktijk in Apeldoorn. Daarnaast is  
Thea mantelzorger en heeft zij besloten om minder uren te gaan  
werken. Een stap die wij volledig begrijpen en respecteren.   
 
Wij willen Thea heel erg bedanken voor haar grote bijdrage,  
positiviteit, inzet en betrokkenheid voor onze leerlingen, ouders  
en teamleden. Op vrijdag 21 oktober start om 12.00 uur de herfst- 
vakantie. Mocht u het fijn vinden dan kunt u dan buiten nog even  
afscheid nemen van Thea. Aansluitend nemen wij als team  
afscheid van haar.  

Wij wensen Thea heel veel succes, gezondheid en geluk toe  
voor de toekomst. 

 

Vanuit de MR: 

De MR heeft afgelopen maandag weer vergaderd. Tijdens deze vergadering is gesproken over de 
volgende onderwerpen: 

1. Jaarplan 2022/2023 en evaluatie jaarplan 2021/2022 zijn door Per gepresenteerd; 
 

2. School gaat actief achter data van sportdagen en Avond-4-daagse aan; 
 

3. Er wordt gekeken of de informatie (nog) beter verspreid kan worden naar ouders vanuit Parro; 
 

4. Het beleid van telefoongebruik door leerlingen en leerkrachten; 
 

5. Drukte in de straat: het blijft erg druk met soms onveilige situaties. Wij zijn in overleg met de 
gemeente over aanpassingen tijdens start en einde van de schooldag, maar het valt niet mee 
om de gemeente te bewegen om hierin mee te werken; 

 
6. Honden op het schoolplein: de regel blijft van kracht dat honden niet op het schoolplein 

welkom zijn, ze moeten op het trottoir of achter de heg blijven; 
 

7. De brief over de vrijwillige bijdrage is naar ons als ouders verstuurd. Wij willen graag nog even 
het doel van deze bijdrage bij jullie onder de aandacht brengen. De bijdrage wordt ingezet 
voor uw kind(eren) om de activiteiten en uitjes die de school organiseert mogelijk te maken. 
Wij hopen dat iedereen deze vrijwillige bijdrage zal doen, samen dragen wij de 
verantwoordelijkheid hierin, zodat er niet bezuinigd hoeft te worden op activiteiten/uitjes. 

 
Mocht je vragen hebben over een van deze onderwerpen of input willen leveren voor een volgende 
vergadering, benader ons gerust op het schoolplein of stuur ons een berichtje. 

Namens alle leden van de MR: Everieke, Edwin, Mariska, juf Jantine, juf Tessa en juf Niké.  



T-shirts gezocht!  
De ouderraad heeft een inventarisatie gemaakt  
van de lichtblauwe school T-shirts die op maat  
opgeborgen liggen op zolder. Zij zijn na een  
telling wel geschrokken. Helaas blijken er meer  
dan 30 school T- shirts verdwenen te zijn. Dat  
zou nog te maken kunnen hebben met de Covid- 
periode waarin alles meer “op afstand” moest  
gebeuren en er gelukkig toch weer enkele  
sporttoernooien en een Avond-4-daagse  
georganiseerd konden worden. Mocht u thuis  
nog een T-shirt vinden dan verzoeken  
wij u vriendelijk om dat in te leveren op school  
bij de leerkracht of bij meester Marco.  
 
Hopelijk ontvangen wij nog T-shirts. De OR heeft  
aangegeven dat er anders T-shirts bijbesteld moeten worden,  
dat geld zouden de ouderraad en school liever besteden aan andere zaken voor de kinderen.  
OR en team willen meer met aftekenlijsten gaan werken zodat inzichtelijk blijft waar de T-shirts zijn.  

 
Inning vrijwillige ouderbijdrage 
Alle ouders/verzorgers hebben vorige week een brief met informatie ontvangen over de vrijwillige 
ouderbijdrage.  
 
Voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage maken wij gebruik van “Schoolkassa”. Dat is een 
onderdeel in ParnasSys, het administratieprogramma waarmee onze school werkt Gisteren heeft u 
van ons een betaalverzoek ontvangen met daarin een link waarmee de vrijwillige ouderbijdrage 
eenvoudig via IDEAL kan worden voldaan.  
 
Via deze weg willen wij u bedanken voor de bijdragen die wij al hebben mogen ontvangen. 
 
Mocht u nog niet betaald hebben, dan kan dat nog steeds via het betaalverzoek dat u deze week van 
ons heeft ontvangen. Hierdoor blijft het voor ons mogelijk om activiteiten voor de kinderen te 
organiseren.  
 
Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven kunnen activiteiten alleen zoals gepland doorgaan 
wanneer minimaal 90% van de ouders de ouderbijdrage betaalt. Anders zullen ouderraad en team op 
zoek moeten gaan naar goedkopere alternatieven.  

 
Verkeershandhaving  
School is de afgelopen periode benaderd door buurtbewoners en door de gemeente Brummen dat het 
parkeergedrag voor en na schooltijd niet op alle plaatsen goed verloopt.  
 
Aan de kruising van de Oude Eerbeekseweg en De Pothof worden auto’s volgens handhaving 
geparkeerd in of bij de bochten. Ook aan de Pothof en aan de Oude Eerbeekseweg staan auto’s 
regelmatig verkeerd geparkeerd.  
 
Omdat wij graag de verkeersveiligheid goed willen houden vragen wij om uw medewerking. Wilt u er 
op letten dat u uw auto niet op de stoep, in een bocht of voor een uitrit parkeert. Hierdoor ontstaan 
situaties waardoor de kinderen in gevaar worden gebracht. Om het verkeer rond de school zo beperkt 
mogelijk te houden vragen wij u om zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen.  
 
Wij willen leerlingen en ouders die binnen een straal van 1 km van school wonen verzoeken om 
lopend of fietsend naar school te komen. Er zijn extra fietsparkeerplaatsen aangelegd voor de nieuwe 
aanbouw (lokaal groep 8) aan de kant van de Oude Eerbeekseweg. Ook daar mogen fietsen gestald 
worden. Wanneer u uw kind(eren) toch met de auto brengt of ophaalt is het soms handiger om de auto 
even wat verderop in de wijk te parkeren. 
 



Verkeershandhaving heeft vanuit de gemeente Brummen aangegeven dat er vanaf heden 
waarschuwingen en boetes uitgedeeld kunnen gaan worden. Wij hopen dat het zover niet hoeft te 
komen. Bedankt voor uw medewerking! 

 
Honden 
We zien dat er geregeld ook honden wachten op een redelijk vol plein wanneer kinderen gebracht en 
gehaald worden. Hierover krijgen we ook vragen van ouders. Wij hebben al jaren de afspraak dat 
honden wachten buiten het plein achter de heg. Dit heeft er mee te maken dat sommige kinderen 
bang zijn voor honden en anderen denken dat ze elke hond kunnen aaien. Daar is niet elke hond van 
gediend. 
 
Kinderen die honden spannend vinden kunnen op deze manier rustig over het plein naar binnen en 
naar buiten. Bedankt voor uw medewerking.  
 

Waterpomp  
Wij hebben contact gezocht met de leverancier van de waterpomp op de speelplaats om even af te 
stemmen hoe wij de pomp kunnen afsluiten om aankomende winter mogelijke vorstschade aan de 
pomp te voorkomen. Wij wachten op een reactie en zullen in de volgende Pancopost vermelden wat 
wij hiermee gaan doen.  
 

Ouder- en kindfestival 
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 in Brummen. 
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.   

 
 



 
 
Mede namens het team,  

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


