
AGENDA  

 

November / december 2022 
wo 02-11  : Luizencontrole  
      Typejuf 
      Filmen nieuwe vlog Pancratius  
ma 07-11  : Leerlingenraad 
ma 14-11  : Studiedag: alle leerlingen vrij 
wo 16-11  : Gr 7 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
      Typejuf 
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 
wk 28-11  : Voorlopig advies groep 8 
wo 30-11  : Gr 8 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
      Typejuf 
do 01-12  : Surprises tentoonstellen 
vr 02-12  : Sinterklaas op school 
di 06-12  : GMR 
wo 07-12  : Gr 8 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
ma 12-12  : Leerlingenraad 
      MR-vergadering en OR-vergadering 
di 13-12  : Pancopost 
wo 14-12  : Typejuf 
do 22-12  : Kerst op school 
vr 23-12  : Kerst pyjamadag 
      Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
 
 
       

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Godly Play: gastlessen identiteit 
Na de herfstvakantie worden er gastlessen ‘Godly Play’ gegeven. De lessen (verhalen) zijn een 
aanvulling en verdieping op het levensbeschouwelijk onderwijs op de katholieke basisscholen. De 
wijze van vertellen nodigt de kinderen uit om het verhaal mee te beleven en een persoonlijke 
betekenis te geven. Er is ruimte voor de eigen spiritualiteit van kinderen.  
 
Vragen stellen, stilte en creatieve verwerking spelen daarin een duidelijke rol. Na het verhaal is er 
ruimte voor een gesprek en worden er openvragen gesteld: “Ik vraag me af…..” (Wat vind jij het 
mooiste, wat vind jij het belangrijkste, zouden de vogels een naam hebben, etc. ) Er is geen goed of 
fout maar vrije associatie; dat wat het kind beleeft, denkt en voelt mag verteld worden. Vervolgens 
krijgt elke leerling de gelegenheid om dat wat het gehoord heeft creatief te verwerken op zijn/haar 
manier, bijv. d.m.v. tekenen of schilderen. Afsluitend mogen kinderen die dat willen vertellen wat ze 
tijdens de creatieve verwerking hebben gemaakt. We hopen dat de kinderen kunnen luisteren naar 
mooie verhalen 

 
Luizencontrole 
We willen na een lange corona periode weer starten met deze controle op school. Elke woensdag na 
een schoolvakantie zal er in iedere groep luizencontrole zijn. Hierbij gaan we er vooralsnog vanuit dat 
er geen nieuwe coronamaatregelen volgen, in dat geval bekijken we de situatie opnieuw. De eerste 
controle vindt morgen, 2 november, vanaf 8.45 uur plaats. Daarna volgen controles op 11 januari 
2023, 8 maart 2023 en 17 mei 2023. We doen daarom hierbij een oproep voor hulp! Het vraagt een 
uurtje tijd wanneer meerdere ouders zich aanmelden. Helpt u mee? Opgeven kan bij juffrouw Margriet 
via m.smit@veluwseonderwijsgroep.nl  
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Sint en Piet  
Nog even en dan is het weer zover. Sint komt met zijn pieten in het land.  
Wij vieren het Sinterklaasfeest op vrijdag 2 december op school en wij   
gaan er weer een gezellig feest van maken voor de kinderen. T.z.t.  
ontvangt u nadere informatie van ons.  
 

Herfstwandeling groepen 1-2 
 

Vandaag zijn wij met beide kleutergroepen onder leiding van ouders en opa's en oma's naar het bos 
naast de Engelenburg gelopen. Daar hebben wij wat onderzoekjes gedaan, maar vooral genoten van 
de ritselende bladeren, de wind in onze haren en natuurlijk de herfstkleuren om ons heen. 
Alle ouders en opa's en oma's hartelijk dank voor jullie support! 
 
 

OUDERS 
 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Voor ons is het fijn om te weten met welke leerlingenaantallen we in onze planning rekening moeten 
houden. Aan u, als ouder(s)/verzorger(s) van één of meerdere leerlingen op de St. Pancratius, vragen 
wij om uw kind(eren) tijdig aan te melden. Heeft u een zoon of dochter die geboren is in 2019 of 2020 
en heeft u hem/haar nog niet aangemeld, dan is het vriendelijke verzoek uw zoon/dochter nu aan te 
melden. Aanmeldingsformulieren zijn op school verkrijgbaar. 
 
Kent u mensen met jonge kinderen in de buurt die nog niet zijn aangemeld op een basisschool? Laat 
hen gerust even bellen voor een kennismaking of voor informatie. Hartelijk bedankt!  
 
 

Vlog (promotiefilmpje school); morgen opnames  
Morgen wordt er een nieuw kort promotiefilmpje opgenomen. Enkele ouders hebben aangegeven dat 
hun kind(eren) niet op foto/film mogen. Wij gaan ervoor zorgen dat deze kinderen niet de vlog komen.  

 
 
Vrijwillige ouderbijdrage  
Vorige week hebben wij in de extra Pancopost uitgelegd dat de ouderraad activiteiten zoals 
Sinterklaas regelt m.b.v. budget uit 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. In de vakantie 
hebben wij nog enkele betalingen mogen ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Inmiddels heeft 84% van 
de ouders de ouderbijdrage betaald.  
 
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.  

 
 
Protocol medicijnverstrekking  
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per 
dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor 
astma, antibiotica.  
 
Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leerkracht deze middelen wil verstrekken. In deze 
situatie is de toestemming van de ouders nodig. Ouders leggen, samen met de leerkracht en de 
schoolleiding vast om welke medicijnen het gaat, in welke hoeveelheden ze moeten worden 
toegediend en op welke wijze dit moet geschieden. Tevens zullen enkele praktische zaken vastgelegd 



moeten worden. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de school verwachten en de school 
kan kijken of ze deze verantwoordelijkheid kan nemen.  
 
Het is van belang dat er in deze gevallen een formulier wordt ingevuld waarin alles staat vastgelegd. Is 
bovengenoemde bij u van toepassing, laat dit dan zo snel mogelijk weten bij directie of eigen 
leerkracht. 
 

Schommel op de speelplaats 
Gisteren is er hard gewerkt om de schommel een kwartslag te draaien en opnieuw te plaatsen.  
Helaas stuitte men op een onaangename verrassing in de vorm van betonnen poeren van een meter 
diep. De palen van de schommel bleken ook aangetast. Het beton lag zo hoog in het zand dat het 
onveilig zou zijn voor spelende kinderen. Daarom moesten deze verwijderd worden. Binnen een week 
bespreken we de mogelijkheden van een andere schommel op deze plaats, het grondwerk is al 
voorbereid.  
 

Rekenvierkant verplaatst  
Zoals in een eerdere Pancopost reeds aangegeven was het rekenvierkant op de verkeerde plaats 
aangelegd. In de herfstvakantie is het rekenvierkant verplaatst. Het ligt nu recht voor het podium 
waardoor ook het podium voor instructie gebruikt kan worden.  
 
 
Mede namens het team,  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


