Nieuwsbrief juli 2016
5 juli Eindmusical groep 8
6 juli Schoonmaakavond
7 juli eerste vrije dag voor de leerlingen
Eind Cito toets resultaat.
Ook dit jaar is de eind CITO toets weer digitaal gemaakt op Panta Rhei. Dit jaar
hebben we een gemiddelde gehaald van 533,8; dit ligt net onder de grens van
het landelijk gemiddelde; 534,5.
Dit jaar heeft iedere groep 8 leerling laten zien wat hij/zij kon en dat hopen we
altijd van ieder kind te zien. Het zou niet uit moeten maken welke score
daarvoor gehaald wordt. Alles uit een kind halen wat er in zit; dat is pas
belangrijk. Blije kinderen naar school zien gaan staat daarbij bovenaan onze
lijst; blije kinderen komen tot leren.
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leerling Levant/Zeewolde TVWO
leerlingen naar Levant/Zeewolde Havo/VWO
leerlingen naar Levant/Zeewolde Havo/VWO sportklas
leerlingen naar Levant /Slingerbos Zeewolde Mavo/Havo
leerlingen Morgen College Harderwijk LWOO/VMBO-BB
leerling Morgen College Harderwijk VMBO-K
leerling Groevenbeek Ermelo VMBO-K
leerling CCNV Gymnasium Harderwijk

Natuurlijk feliciteren wij alle groep 8 leerlingen met hun resultaat. Ook een
compliment voor de leerkrachten die deze kinderen in de afgelopen jaren
begeleid hebben.
Cito resultaten van de overige groepen
Dit jaar zien we door de hele school dat de resultaten voor de vakken rekenen,
spelling, DMT(lezen) en studievaardigheden voor alle groepen op of boven de
inspectienorm liggen. Begrijpend lezen blijft ook dit jaar wat achter, maar toch
zien we daar ook dat de vaardigheidsscores omhoog gaan. Dit vak blijft voor het
komende jaar ons speerpunt.
Thuis ook oefenen
Thuis kunt u uw kind ook helpen door bv. veel voor te lezen of samen hardop te
lezen, zodat het lezen steeds vlotter gaat. Met rekenen kunt u vanaf groep 4
beginnen met het oefenen van de tafels. De kleuters zullen bij een nieuw thema
iedere keer andere woorden aangeboden krijgen en u zult daar ook bericht van
krijgen zodat u deze ook kunt bespreken met uw kind. U kunt voor kinderen in
de kleutergroepen eens kijken naar de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters
(BAK). Hier ziet u woorden waarvan men uitgaat dat kleuters deze moeten
kennen. Voor de bovenbouw leerlingen is het ook belangrijk om samen naar het
jeugdjournaal te kijken; veel begrijpend lezen opdrachten gaan over de
onderwerpen die daar behandeld worden.

Inloopmoment
Het komende schooljaar start weer op maandag 22 augustus, maar om u en uw
kind vast even te laten kennismaken met het wellicht nieuwe lokaal en met een
andere leerkracht zal er een inloopmoment zijn in de laatste week van de
vakantie. Op welke dag en welk tijdstip dit zal zijn krijgt u nog te horen.
Schooldeuren op slot tot 8.15 uur
Wij willen u erop wijzen dat de schooldeuren in het nieuwe schooljaar om 8.15
uur open gaan. Wij hebben gemerkt dat ouders hun kind(eren) steeds vroeger
naar school brengen. Het heeft tot gevolg dat leerkrachten daardoor nog
vroeger op school moeten zijn om hun lesvoorbereiding in orde te hebben
voordat de kinderen in de klas komen. Ook willen wij de werkdag ’s morgens
gezamenlijk beginnen met een kop thee/koffie. Om 8.15 uur gaan de
leerkrachten naar hun lokaal en vanaf dat moment mogen de kinderen ook de
school in. Wij rekenen hierbij op uw begrip en wijzen u erop dat u ook gebruik
kunt maken van de voorschoolse opvang.
Vakantierooster schooljaar 2016-2017:
Vakantie
Start nieuwe schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag

Eerste dag
22-08-2016
17-10-2016
26-12-2016
27-02-2017
14-04-2017
24-04-2017
25-05-2017
05-06-2017

Laatste dag
21-10-2016
06-01-2017
03-03-2017
17-04-2017
05-05-2017
26-05-2017
05-06-2017

Zomervakantie

10-07-2017

18-08-2017

Extra vrije dagen:
Studiedag
Extra vrije dag
Extra vrije dag + studiedag
Studiedag

14-10-2016
23-12-2016
06-03-2017
07-07-2017

07-03-2017

Afscheid van groep 8 en inluiden zomervakantie!!!
Dit jaar zullen we groep 8 op woensdagmiddag 6 juli om uitzwaaien; alle
leerlingen en ouders van groep 1 t/m 7 zullen een erehaag vormen waar de
leerlingen van groep 8 naar doorheen gaan om op die manier Panta Rhei
vaarwel te zeggen. Om 13.45 uur gaan we de haag maken!
Vervolgens zullen we samen gaan aftellen en kan de zomervakantie voor
iedereen beginnen.
Afscheid van kinderen die gaan verhuizen
Er zijn jammer genoeg ook gezinnen die gaan verhuizen; de familie Dekker naar
het Westland, de fam. Bernhold naar Portugal en de fam. Schaap naar Limburg.
Wij wensen hen alle goeds toe en hopen nog eens van ze te horen.

Schoonmaakavond woensdag 6 juli van 19.00-21.00 uur
De ouderraad nodigt u van harte uit om te komen!
Neemt u a.u.b. een emmer, poetsdoeken enz. mee.
Het schooljaar nadert weer het einde en de grote zomervakantie is in zicht.
Voordat we met vakantie gaan, willen we graag met elkaar de school netjes en
schoon de vakantieperiode in laten gaan.

Voor woensdagavond 6 juli van 19.00 uur tot 22.00 uur zoeken wij een
enthousiaste “schoonmaakploeg”.
Met een gezellig muziekje op de achtergrond, een pauze met koffie/thee en iets
lekkers moet het toch lukken om op deze avond de school “spik en span” te
maken voor het schooljaar 2016/2017.

De intekenlijsten zullen vanaf maandag 4 juli op de deuren van de diverse
klaslokalen hangen.
Wij hopen natuurlijk op een enorme opkomst !!
PS Graag ook een emmer, vaatdoeken en theedoeken meenemen!
Wat gaan we doen:
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Muren bij de ingangen wassen
Muren in het trappenhuis wassen
Trappen poetsen
Keuken schoonmaken
Koelkasten schoonmaken
Gekleurde stoelen op het ontmoetingsplein schoonmaken
Speellokaal materialen schoonmaken
Theaterkast opruimen en weer inrichten
Bibliotheek netjes maken

De OR roept u tevens op om te reageren op de oproepen die zij u deze week per
mail heeft gestuurd!

Fijne vakantie
Tot slot wenst het hele team van Panta Rhei u een erg fijne en mooie vakantie
en wij hopen u allen in goede gezondheid weer te ontmoeten in het nieuwe
schooljaar. We kijken samen terug op een goed jaar. Volgend schooljaar hopen
we de 200e leerling te mogen begroeten. In augustus 2017 is het alweer 10 jaar
geleden dat Panta Rhei de deuren heeft geopend voor haar leerlingen. Tijd voor
een feest!

