
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij willen u voor de herfstvakantie in deze extra Pancopost nog graag van de 
laatste actuele informatie voorzien.  

 

 
 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen! FantasMeren met Marijke Schotman  
Marijke Schotman komt vandaag ‘FantasMeren’  
met alle groepen van de Pancratius. FantasMeren  
staat voor Meer Fantaseren met alle kinderen op  
de basisschool.  
 
Deze leuke leesactiviteit is  
georganiseerd in het fijne buitenlokaal op onze  
speelplaats.  

 
Vrijwillige ouderbijdrage  
Alle ouders/verzorgers hebben onlangs 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. Alle ouders 
hebben een betaalverzoek ontvangen met daarin een link waarmee de vrijwillige ouderbijdrage 
eenvoudig via IDEAL kan worden voldaan.  
 

Wij willen u bedanken voor de bijdragen die wij al hebben mogen ontvangen. Helaas moeten 
we er wel aan toevoegen dat tot op heden (net boven de) 80% van de uitgezette bedragen 
betaald is. Hierdoor kunnen schoolreisjes en activiteiten nog niet zoals gepland 
georganiseerd worden, omdat de ouderraad nog een groot bedrag tekort komt.   

 
Mocht u nog niet betaald hebben, dan kan dat nog steeds via het betaalverzoek dat u van ons heeft 
ontvangen. Hierdoor blijft het voor ons mogelijk om activiteiten voor de kinderen te organiseren. 
Mocht u de link niet meer hebben of heeft u hierbij hulp nodig, neem van even contact op met 
Jolanda Hafkamp van de administratie via: administratie@stpancratius.nl  
 
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 gaan naar goedkopere alternatieven.  

 
Afscheid Thea Sueters-Princen 
Juf Thea neemt morgen afscheid van de Pancratius. Zij heeft als IB-er en leerlingen 
begeleidster veel betekend voor leerlingen, ouders en team. Morgen kunt u vanaf  
12.00 uur afscheid nemen op het plein. Wij wensen juf Thea veel gezondheid, geluk  
en succes voor de toekomst.  
 
Het team neemt morgenmiddag afscheid van Thea.  
 

Nieuw voorlichtingsfilmpje Pancratius 
Enkele jaren geleden hebben wij een heel mooi voorlichtingsfilmpje gemaakt, Siem heeft heel knap 
verteld over de school. Inmiddels is er veel veranderd, er is aangebouwd, het plein heeft een 
metamorfose ondergaan en wij willen een mooi nieuw filmpje (“vlog”) van ongeveer 2  minuten gaan 
maken op woensdag 2 november a.s. 
 

(Bijna) te laat komen 
In veel groepen komen kinderen op het laatste nippertje op tijd of toch net te laat binnen. Wij willen de 
beschikbare onderwijstijd echt graag effectief en maximaal proberen te benutten. Het heel laat of later 
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binnenkomen van kinderen zorgt voor oponthoud in de opstart en soms moeten gesprekken of 
instructies opnieuw herhaald worden omdat laatkomers dit gemist hebben. Daarom een vriendelijk en 
dringend verzoek om ervoor te zorgen dat kinderen tijdig op school zijn. Bedankt voor uw begrip en 
medewerking. 

 
Verkeer 
In november komt de wethouder van verkeer op school kijken en praten met de directie over de 
verkeerssituatie. Wij krijgen als school veel klachten maar ook vragen van ouders en soms ook 
buurtbewoners. Ons streven is een veilige verkeerssituatie bij de school. Wij willen ongelukken 
voorkomen en kinderen, ouders, buurtbewoners en passanten de mogelijkheid bieden om veilig door 
het verkeer te kunnen in de buurt van de Pancratiusschool. Ook de gemeente vindt de 
verkeersveiligheid belangrijk.  
 

Parro 
Via privacy-voorkeuren kunt u aangeven of uw kind(eren) op beeldmateriaal mogen en of kinderen op 
filmopnames mogen voor bijv. beeldcoaching en stagebegeleiding. Deze beelden worden overigens 
altijd vernietigd.  
Zoals op de eerste pagina aangegeven willen we graag een leuke korte informatieve vlog maken. 
Hopelijk mogen veel kinderen daarop (op afstand) in beeld komen. O.a. de leerlingenraad zouden we 
wel graag laten zien. Deze vlog komt op internet. Heeft u hierover vragen, neem dan even contact op 
met Per Theeuwes.  
 

Aanpassing rekenplein 
Het team is zeer actief aan het professionaliseren op rekengebied. De komende twee schooljaren 
wordt het team hier verder in geschoold en komt naast rekendidactiek ook het bewegend rekenen aan 
bod.  
 
Hiervoor is een rekenvierkant aangelegd voor de ingang van de schuur bij de schuur. Wij hadden als 
school echter afgesproken dat wij het rekenvierkant graag voor het podium willen hebben. In de 
herfstvakantie wordt het rekenvierkant verplaatst en komt het op de afgesproken plek voor het podium 
te liggen.  

 
Lena winnaar voorleeswedstrijd  
Vier hele goede kandidaten hebben vorige week in de speelzaal voorgelezen tijdens de Panco 
voorleeswedstrijd 2022. Abdikarim, Jurre, Vera en Lena hebben heel knap voorgelezen. De jury heeft 
Lena uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar. Hartelijk gefeliciteerd en knap gedaan Lena.  
 
 De Voorleeswedstrijd is een landelijk leesbevorderingsproject voor leerlingen uit groep 7 en 8. Na de 
voorronde op school organiseert de Bibliotheek de vervolgrondes (denk aan regio, provincie en 
landelijk). Deze wedstrijd verhoogt op een spannende wijze het leesplezier op school! Lena mag de 
Pancratius vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek.  
 

Griezelen op De Pothof  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooraankondiging gastles Bruvoc 
Volleybalvereniging Bruvoc gaat in november gastlessen verzorgen  
voor kinderen uit de met name de groepen 5/6 op de verschillende  
Brummense scholen.  
 
Als Gezonde School juichen wij dit initiatief van harte toe!  
Als afsluiting zal er op woensdagmiddag 16 november een toernooitje  
zijn. Informatie hiervoor krijgen de kinderen tijdens de lessen.  
 
De groepen 5 en 6 van de Pancratius krijgen volleyballes op vrijdag  
4 november & vrijdag 11 november a.s. tijdens de reeds geplande  
gymlessen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Wij wensen de kinderen alvast  
heel veel plezier!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis tafeltennis uitproberen in Zutphen op zondag 30 oktober 
 
TTVZ heeft de Brummense scholen gevraagd of zij de tafeltennissport mogen promoten. Hieronder 
vindt u de uitnodiging voor kinderen vanaf 7 jaar.  

 
 



 
 
Alvast een hele fijne herfstvakantie gewenst!  
 
Mede namens het team,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Per Theeuwes, directeur 
Annemiek Draaijer, intern begeleider 
 


