
AGENDA  

 

November / december 2022 
di 22-11  : Pancopost 

  Godly Play groepen 4-5-6 
  Schoen zetten 

wo 23-11  : Gr 7 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
do 24-11  : Godly Play groepen 7-8 
vr 25-11  : Pietenmiddag gr 1 t/m 4 
v.a. 28-11  : Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
wo 30-11  : Gr 8 Maakplaats The Villa (10.00 – 12.00 uur) 
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 15-12  : Kerststukjes maken 
vr 16-12  : Foute kersttruien en gekke haren dag 
      Kerstmarkt van 14.00 tot 15.00 uur 
do 22-12 : Kerst op school 

  van 17.00 tot 18.30 uur: Kerstviering op school (de kinderen kerstdiner in de          
klas, ouders op het plein) 

vr 23-12  : Kerst pyjamadag 
      Leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 
 
 
 
       

GROEPSACTIVITEITEN 
 

Sinterklaas 

                                           
Schoen zetten: 
Op dinsdag 22 november mogen alle kinderen van de Pancratius hun schoen zetten op school. De 
kinderen hebben hierover allen een brief van de hoofdpiet ontvangen.   
 
Pietenmiddag: 
Op vrijdag 25 november hebben de groepen 1 tot en met 4 pietenmiddag. Zij gaan dan allemaal 
leuke Sinterklaas activiteiten doen. 
 
Lootjes trekken groep 5 t/m 8: 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zoals ieder jaar lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest. U 
heeft indien van toepassing hierover een aparte informatiebrief ontvangen. 
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Op donderdag 1 december is er tussen 9.00 uur en 13.45 uur een tentoonstelling van alle surprises 
van groep 5 t/m 8 in het speellokaal. U bent als ouder(s) / verzorger(s) van harte welkom om deze dag 
de surprises te komen bewonderen. Om 13.45 worden de surprises naar de desbetreffende klassen 
gebracht voor het Sinterklaasfeest. 
 
Op vrijdag 2 december komen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen aan onze school.  
Wellicht vinden ouders het leuk om bij het ontvangst van de Sint op het plein aanwezig te zijn, dit is 
gelukkig dit jaar weer mogelijk. 
Bij slecht weer zullen wij de Sint binnen welkom heten, daar kunt u dan als ouders helaas niet bij zijn.  
Rond 8.20 uur zullen wij hen welkom heten op het plein achter de school. Het is hierbij belangrijk dat 
de straat voor de school en het grasveld ook wordt vrijgehouden, zodat de Sint een mooie entree kan 
maken.  Het plein zal deels afgezet zijn om ruimte voor de Sint te maken. Het verwelkomen duurt tot 
ongeveer 8.45 uur. Alle leerlingen gaan daarna met hun leerkracht naar de klas om daar het feest 
voort te zetten. De Sint en zijn pieten zullen deze ochtend een bezoekje brengen aan alle groepen.  
 
Opgelet: 
Deze ochtend hoeven de leerlingen geen fruit/drinken mee te nemen voor tijdens de kleine pauze. Dit 
wordt verzorgd door de OR.  
De kinderen moeten wel een eigen lunch meenemen. 
 

 
Wij gaan er gezellige dagen van maken!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kerst op de St. Pancratiusschool 
De Sint is nog niet het land uit of de kerstvoorbereidingen zijn al in volle gang. We informeren u graag 

over de geplande activiteiten en belangrijke data. 

 

Direct na Sinterklaas wordt de school in kerstsfeer gebracht en starten we met diverse activiteiten. Alle 

kinderen hebben een glazen potje en een kerstlichtje nodig voor bij het kerstbuffet. Deze mogen al 

mee naar school gegeven worden. Graag vóór 9 december. 

 

Kerststukjes maken – donderdag 15 december 

Op donderdag 15 december worden er in alle groepen kerststukjes gemaakt. Veel dank aan Ellen 

Nijenhuis voor de sponsoring.  

De kinderen mogen voor de kerststukjes eigen materialen meenemen. Denk hierbij aan: takjes, groen, 

kaarsjes, kerstballen, versiering etc. Deze materialen worden per klas verzameld. Dat betekent dat de 

materialen niet alleen door de leerling die het meeneemt gebruikt mogen worden, maar ook door 

anderen. Het is fijn als alle kinderen een bijdrage leveren. De kerststukjes worden verkocht op de 

kerstmarkt.  

 

Gekke haren en kersttruien dag – vrijdag 16 december 

De kinderen mogen op deze dag in een kersttrui en/of met gekke haren naar school komen. 

 



Kerstmarkt – vrijdag 16 december – 14.00-15.00 uur 

Op vrijdag 16 december organiseren we de gezelligste kerstmarkt van Brummen bij ons op school! 

In alle groepen worden kerstknutsels gemaakt die op de kerstmarkt verkocht zullen worden. 

Vindt u het leuk om baksels te maken die verkocht kunnen worden? Geef dit dan door aan juf Ivy 

(groep 3) of juf Niké (groep 5). 

Nieuw dit jaar is een grabbelton waarbij de kinderen voor een klein bedrag een cadeautje mogen 

grabbelen. Het idee is dat de kinderen thuis kijken of ze spulletjes hebben die ze zelf niet meer 

gebruiken maar nog wel leuk zijn voor een ander. Let op: het gaat om kleinigheidjes. Deze mogen ze 

inleveren bij hun eigen juf en worden gebruikt voor de grabbelton. 

 

Let op: er kan alleen contant betaald worden op de kerstmarkt. Het is handig als u hier van tevoren 

rekening mee houdt. De kinderen van groep 8 zullen helpen met de verkoop. 

 

Bezoek aan de kerk – woensdag 21 december 

Alle groepen besteden aandacht aan de Advent en brengen op woensdag 21 december een bezoek 

aan de Pancratiuskerk. 

 

Kerstviering – donderdag 22 december – 17.00-18.30 uur 

We gaan in de groepen gezellig eten in buffetvorm. Alle leerlingen nemen zelf hapjes mee. De 

leerkrachten delen in de groepen kaartjes uit waarop staat of de kinderen een voor-, hoofd- of 

nagerecht mogen maken. Zo hopen we een goede verdeling te krijgen. Uit ervaring weten we dat we 

vaak veel eten overhouden. Houdt u hier rekening mee bij het maken van de hapjes? De porties 

hoeven niet voor een hele klas te zijn. 

Tijdens het kerstdiner van de kinderen zijn de ouders/verzorgers van harte welkom op het plein voor 

een hapje en drankje. 

 

Let op: de kinderen hebben voor het kerstbuffet een bord, beker en bestek nodig. Dit moeten ze op 

woensdag 21 december voorzien van naam mee naar school nemen. 

 

Pyjamaochtend – vrijdag 23 december – 12 uur vrij! 

De kinderen mogen in hun pyjama naar school komen en zijn om 12 uur vrij! 

 

We kijken uit naar een fijne kerstperiode. We maken er met z’n allen magische weken van! 

 
 
 

OUDERS 
 
Allergieën en intoleranties  
Wij hebben op school een lijst met namen van leerlingen waarvan de ouders/verzorgers hebben 
aangeven dat zij allergieën of intoleranties hebben. Het is echter van belang om te weten of dit 
betekent dat een kind gevoelig is voor bepaalde stoffen of dat het bijvoorbeeld gevaar voor de 
gezondheid kan opleveren. Zou u dit aan school willen doorgeven? Dat kan per mail naar Jolanda 
Hafkamp van de administratie via: administratie@stpancratius.nl  
 
 
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 
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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. 
 
 
 

Ontruimingsoefening 
Gisterochtend hebben wij een ontruimingsoefening gehouden.  
De oefening verliep vlot en veilig. Wij hechten er waarde aan  
om meerdere keren per jaar een ontruimingsoefening te houden  
zodat leerlingen en medewerkers weten wat zij moeten doen  
bij onverhoopte calamiteiten. In het voorjaar zal er opnieuw  
een oefening gehouden worden, die wordt niet aangekondigd  
bij het personeel.  
 

Prachtige extra  in- en uitgang plein 
We zijn ontzettend blij dat wij als school op allerlei manieren gebruik kunnen en mogen maken van de 
hulp van u als ouders. Op allerlei manieren bieden ouders aan om de school te helpen. Een mooi 
voorbeeld zijn de nieuwe kastanje houten palen in de punt van de speelplaats (aan de kant van de 
kruising).  
Wij willen de buitenruimte om de school toegankelijk houden, maar ook veilig. Maarten Strijker heeft 
daarom aangeboden om geheel kosteloos, samen met een van zijn medewerkers, een houten 
doorgang te maken. Deze doorgang moet passen bij de sfeer van het plein. Elk gat moest met de 
hand uitgegraven worden doordat er kabels in de grond liggen. De plaatsing van de boomstammen 
nam daardoor veel tijd in beslag.  
 
Het is ontzettend goed gelukt! Dank ook voor de vele opmerkingen dat u het zeer geslaagd vindt, 
veilig en mooi. Die credits zijn helemaal voor de familie Strijker. Het ziet er geweldig uit!   

 

 
 



   
 

Even voorstellen: Linne Mol, stagiaire in groep 1-2a 
Hallo allen! 
 
Ik ben Linne. Ik ben eerstejaars pabo-student op de HAN in Arnhem en ben 
17 jaar. Tot en met februari zal ik op maandag en dinsdag te vinden zijn in 
groep 1/2a van juf Simone en juf Margriet. Na die tijd zal ik waarschijnlijk te 
vinden zijn in een bovenbouwgroep, ook op maandag en dinsdag.  
 
Zelf heb ik op een openbare daltonschool in Doesburg gezeten, de 
Wetelaar. Daarna heb ik havo gedaan op het Rhedens in Dieren.  
 
In mijn vrije tijd rijd ik graag paard. Ook ben ik graag op verschillende 
manieren creatief bezig.  
 
Ik kijk er erg naar uit om dit jaar stage te lopen op Sint Pancratius.  
 
Linne Mol  
 

Even voorstellen: Pelle Verijzer, stagiair in groep 8 
Ik ben Pelle Verijzer uit Dieren en ik loop stage in  
groep 8 bij juf Jantine. Ik ben 16 jaar en ben  
eerstejaars PABO student op de HAN in Arnhem.  
16 jaar is best jong om al op het HBO te zitten, dat  
klopt. Op de basisschool heb ik groep 1/2 in 1  
schooljaar gedaan en was ook een vroege leerling.  
 
Ik heb vroeger op de Prinses Margriet school in  
Spankeren gezeten. Hierna ben ik doorgestroomd  
naar de HAVO op ‘Het Rhedens’ in Dieren.  
Als sport doe ik voetbal en ben nu keeper bij ‘Onder  
de 19 bij V.V. Dieren’. Hiervoor ben ik 4 jaar keeper  
geweest bij de Graafschap. Ook heb ik meegetraind                                                                            
met Vitesse, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle.  
Bij Go Ahead Eagles mocht ik uiteindelijk ook aan de                                                                        
slag. Alleen de koppeling tussen school en  
training was niet goed. Ik heb voor school gekozen en dat was een verstandige keuze.  
 
Verder aan hobby’s en interesses heb ik darten; zeker nog amateur, maar probeer hogerop te komen. 
Ook vind ik spelletjesmiddagen met de familie altijd heel leuk en gezellig. En afspreken met vrienden 
kan natuurlijk ook niet ontbreken.  
Nu weten jullie iets meer over mij. En ik hoop jullie nog eens te ontmoeten.  
 
Pelle Verijzer, Stagiair groep 8 

  



Even voorstellen; Kilian de Weerdt, stagiair in groep 5 
Hallo, ik ben Kilian de Weerdt en ik loop stage op de Sint  
Pancratius. Op de maandag zal ik te vinden zijn bij groep 5  
gedurende het volledige jaar. Ik zit op school in Nijmegen  
op de Academische lerarenopleiding primair onderwijs (dit  
is een combinatie van de pabo en de opleiding pedagogiek).  
 
Mijn voornaamste hobby’s zijn krachttraining in de sportschool  
en zo nu en dan een keer mountainbiken. Ik kom uit Ruurlo,  
mijn ouders hebben hier 12 jaar lang een camping gehad en  
daar heb ik dus ook ontdekt dat ik het leuk vind om werk te  
doen met kinderen. Het lijkt me heel leuk om de kinderen iets te                                                              
leren en contact te hebben met de kinderen en natuurlijk ook de                                                    
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!  

 
Foutje in de ouderkalender; doordraaimiddag 
 
Het duurt nog eventjes maar vlak voor de zomervakantie op dinsdag 4 juli staat de doordraaimiddag 
op de agenda. Tijdens deze middag gaan alle leerlingen kennismaken met hun (nieuwe) groep en met 
hun (nieuwe) leerkracht(en). Het tijdstip dat op de kalender voor deze activiteit genoemd staat is 
echter niet correct. De doordraaimiddag wordt gehouden van 12.45 – 13.45 uur.  
 

 
 

Mede namens het team,  

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


