
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief voor oktober 2019  
 

Beste ouders en verzorgers, 

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u van mij een nieuwsbrief verwachten aangaande Panta Rhei. 
De volgende nieuwsbrief volgt vrijdag 1 november  a.s. 

Door de leerkrachten wordt u via Parro geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klassen. 

Belangrijke bijlage: de jaarkalender met alle activiteiten voor dit schooljaar.  Deze zal ook op de 
nieuwe website worden geplaatst. 

 

Agenda: 

30 sept.: studiedag, kinderen vrij. 

1 okt.: MR vergadering 

2 okt.: start kinderboekenweek 

4 okt.: verkiezing leerlingenraad 

8 okt.: OR vergadering 

16 okt.: open dag voor geïnteresseerde nieuwe ouders 

18 okt.: studiedag Stichting Ante: kinderen vrij 

21-25 okt.: herfstvakantie 

Vakantierooster (voor de nieuwe ouders) 

Herfstvakantie: 21-25 oktober 2019 

Kerstvakantie: 23 december 2019 - 3 januari 2020 

Krokusvakantie: 24-28 februari 2020 

Pasen: 10 en 13 april 2020 

Meivakantie: 27 april - 8 mei 2020 

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren: 1 juni 2020 

Zomervakantie: 20 juli - 28 augustus 2020 



Studiedagen 

30 september, 18 oktober (studiedag Ante), 6 januari, 31 januari, 11 maart (studiedag Ante), 11 mei, 
3 juli. 

 

Team. 

Deze week is juf Wilma ziek, ze heeft de griep. Juf Annemieke heeft ook de griep gehad en moest 

zich vorige week ziek melden, maar is deze week weer aan het werk. Juf Yolande en juf Marijke 

vielen in en gelukkig hoefden de groepen dus niet te worden opgedeeld. 

 

Onderwijs. 

De thema’s die op de studiedag 30 september aan bod komen zijn de gezonde school, afspraken 
rond klassenmanagement en Snappet, thematisch werken, hoogbegaafdheid en portfolio. Hoe loopt 
het nu? Wat kan beter? Wat gaat goed? Wat moet veranderen? Hoe monitoren, borgen en 
evalueren we dit? Een volle agenda dus! Over proces gesproken: deze actiepunten komen voort uit 
het schoolplan (en daaruit afgeleide jaarplan), waar u ook via de ouderenquête vorig jaar invloed op 
heeft uitgeoefend.  

Jaarkalender 

PBS 

U ziet in de jaarkalender de term PBS voorbij komen. Dit staat voor positive behaviour support. Het 
belonen, accentueren van goed gedrag werkt goed bij kinderen. Er zijn door het team en ook samen 
met de kinderen gedragsverwachtingen opgesteld die gelden in algemene ruimtes (u ziet ze daar ook 
hangen) en in de lokalen. Respect, verantwoordelijkheid en veiligheid zijn de geldende principes. 
Volgens een vast patroon komen deze afspraken aan bod. Ze staan in de kalender zodat u er thuis 
ook de aandacht op kunt vestigen. 

PR theater 

Elke groep krijgt gedurende het jaar een keer de kans zich te presenteren op het podium. Er is dan 
een optreden voor de kinderen en voor de betreffende ouders van de groep. Voor kinderen zeer 
waardevol en een mooie ervaring. 

Leerlingenraad 

Elk jaar wordt uit groep 5-8 een leerlingenraad gekozen. deze wordt officieel in de hal met bijzijn van 
alle kinderen geïnstalleerd. Deze leerlingenraad overlegt met een vooropgestelde agenda een aantal 
keren per jaar met de directeur. Er vindt hierover terugkoppeling plaats naar de kinderen. Zo leren 
de kinderen mede eigenaar zijn. Eén van de speerpunten in het schoolplan.  

 

Gebouw 

Groep 8 zit inmiddels in het nieuwe lokaal, ingericht met nieuwe meubels en een prachtig 
touchscreen. groep 3 t/m 8 (m.u.v. groep 7-speellokaal) zit nu op de eerste verdieping. De 
benedenverdieping is voor de kleuters en dat zal de komende jaren ook zo blijven. Er worden 
namelijk 4 lokalen op het dak bijgebouwd zodat we onze groepen ook in de toekomst in ons mooie 
gebouw kunnen huisvesten. 



Wat doet onze intern begeleider? 

 

Mirjam Folkers is intern begeleider op Panta Rhei. Veel ouders kennen haar, maar niet voor iedereen 

is duidelijk wat een intern begeleider eigenlijk doet op een basisschool.  

 De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en 

begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over leren, ontwikkelen en 

opvoeden van kinderen. Zij voert gesprekken met ouders en leerkrachten over kinderen. Zij kent de 

wegen naar veel zorgaanbieders in de regio. Zij werkt samen in een netwerk van IB’ers van andere 

scholen binnen Zeewolde en binnen Ante. Hierin worden ervaringen en kennis gedeeld.  

De IB’er heeft ook een coachende rol. Zij helpt leerkrachten met beter klassenmanagement en 

didactisch en pedagogisch handelen. De IB’er legt klassenbezoeken af. Vijf keer per jaar voert de 

IB’er een gesprek met de leerkracht over zijn/haar groep. Hierin wordt besproken hoe de leerkracht 

vorm geeft aan passend onderwijs en welke uitdagingen er liggen. De leerkracht en de IB’er 

bespreken/onderzoeken wat de groep of een individuele leerling nodig heeft om zich zo goed 

mogelijk te ontwikkelen.  

 Mirjam Folkers is ook intermediair voor het jeugdfonds sport & cultuur. Dit fonds betaalt de 

contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, 

muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Ouders kunnen 

zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair 

(Mirjam). https://jeugdfondssportencultuur.nl/ 

 Indien u zorgen heeft over uw kind dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Samen met de 

leerkracht kunt u eventueel de stap naar de intern begeleider zetten. Wilt u een aanvraag doen via 

het jeugdsportfonds dan kunt u Mirjam direct benaderen.  Zij heeft op de eerste verdieping van 

Panta Rhei haar kantoor.  

 

 

Van de ouderraad 

Hallo Allemaal, 

Het schooljaar is alweer in volle gang en de OR heeft de eerste vergadering in de nieuwe 
samenstelling ook alweer achter de rug. De planningen en draaiboeken voor de schoolfotograaf, 
sinterklaas, kerst, Pasen en de koningsspelen zijn alweer in de maak…..alleen de samenstelling  van 
de OR is een beetje veranderd en daarom is deze nieuwsbrief een mooie gelegenheid om de nieuwe 
leden even aan u voor te stellen en Jorien en Miranda te bedanken voor hun geweldige inzet de 
afgelopen jaren.  

“Mijn naam is Cinthia Calis-Nieuwenhuijs, 33 jaar oud, opgegroeid en woonachtig in Zeewolde en 
momenteel werkzaam als obstetrie verpleegkundige, maar vanaf 1 november een nieuwe baan als 
jeugdverpleegkundige 0-4 jaar. Ik ben getrouwd met Marc Calis en samen hebben wij 2 kinderen, 
Karlijn van 5 jaar oud en Joost van 3 jaar oud. Karlijn zit in groep 2 bij juf Rianne en juf Annemieke. En 
vanaf mei zal Joost ook zin intrede gaan doen op de Panta Rhei. Met straks 2 naar school gaande 
kinderen vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school, naast het 
feit dat ik het ook erg leuk vind om dingen te regelen en mee te denken aan het organiseren van 
activiteiten ed. Ik zal mij vol enthousiasme inzetten en kijk uit naar fijne tijd binnen de OR ! “ 

“Mijn naam is Liesbeth Silvius, 37 jaar oud en sinds een paar maanden woonachtig te Zeewolde. In 
oktober  krijgen wij als gezin de sleutel van onze nieuwbouwwoning in de Polderwijk. Wij hebben 2 

https://wij-leren.nl/klassenmanagement.php
https://jeugdfondssportencultuur.nl/


kinderen, Vince van 4 jaar en Mano van 2 jaar. Vince zit in groep 1a bij juf Rianne en juf Annemieke 
en Mano zit op het kinderdagverblijf van GO! Kinderopvang. Zelf start ik per 1 november als 
locatieleider bij Go! in Lelystad. Ik heb me aangemeld voor de OR omdat ik het belangrijk vind om 
betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Daarnaast ben ik natuurlijk nieuw in Zeewolde, dus 
is het meteen een mooie gelegenheid om meer mensen te leren kennen.  Ik kijk uit naar een leuke tijd 
binnen de OR!” 

Mijn naam is Lotte van der Mooren-Spaltman, moeder van Niek van 4 jaar en Féline van bijna 2 jaar 
en ik ben getrouwd met Bram. Niek zit in groep 1a bij juf Rianne en juf Annemieke. Naast mijn werk 
bij Bakker Bart, volg ik de opleiding tot doktersassistente. Ik heb me aangemeld voor de OR omdat ik 
het leuk vind om te helpen waar nodig. Ik hoop dat we samen met alle andere ouders een fijn 
schooljaar tegemoet gaan.  

Marije (voorzitter), José, Ron, Jill en Tamara blijven natuurlijk gewoon nog de vertrouwde gezichten. 
Mocht u het leuk vinden te helpen bij bepaalde activiteiten, kunt u altijd even 1 van bovenstaande 
leden aanspreken of via het emailadres van de OR dit kenbaar maken aan ons.  Er is genoeg te doen 
en wij zijn blij met alle hulp! 

 

 

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek start op woensdag 2 oktober 2019 en wordt afgesloten op donderdag 10 

oktober 2019. Het thema is Vervoersmiddelen - Reis mee! 

We starten gezamenlijk met de hele school op woensdag 2 oktober. Tot half 9 blijven de kinderen op 

het plein. Gedurende het thema zullen in de hal en ontmoetingsruimte werk van de kinderen 

worden tentoongesteld zodat u als ouder kunt kijken wat er is gemaakt en geleerd. Op donderdag 10 

oktober houden we van half 2 tot kwart over 2 weer een boekenmarkt voor en door de kinderen. 

Verdere informatie hierover volgt via Parro. 

 

 

Bijlage 

1. Jaarkalender 
2. Vrijwilligers gezocht voor het Leer- en Techniekcentrum Zeewolde 

 

 

Vriendelijke groet, 

Simon Neutel, dir. a.i. PantaRhei. 

 


