Nieuwsbrief voor september 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 27 september a.s.
Door de leerkrachten wordt u via Parro geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klassen.

Agenda:
11, 12 en 13 sept.: kamp groep 8
18, 19 en 20 sept.: kamp groep 7
16-20 sept.: omgekeerde oudergesprekken (zie mail juf Mirjam begin week 36)
23 sept.: info avond: 19.30 groep 1 t/m 4, 20.30 groep 5 t/m 8
25 sept.: atletiektoernooi
27 sept.: korfbaltoernooi
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.

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.
We zijn allemaal weer in goede gezondheid gestart. Meester John is goed herstellende van de
operatie en kan zijn werk goed uitvoeren. Meester Mark, meester Robbert Jan en juf Annemieke
worden als nieuwkomers in het team al snel opgenomen en zijn ook goed gestart. Meester Tim re
integreert en is nu 3x per week een halve dag op school (ma,di en vr). De dinsdagen ben ik vanaf
komende week werkzaam op een andere school, de rest van de week ben ik op PantaRhei, en met
veel plezier!
Onderwijs.
De cito toetsen voor het leerlingvolgsysteem zijn afgerond. De leerkrachten analyseren de gegevens
nu en zetten die in het groepsplan voor komend schooljaar. Schoolbreed blijkt dat we met lezen,
spelling en rekenen niveau III of hoger halen, dus dat is een goede start van het nieuwe jaar! In de
klassen besteden we aandacht aan de afspraken en regels over hoe we er samen in de klas en in
school er weer een fijn jaar van gaan maken!

Gymrooster
Maandag: groep 3 t/m 7 (juf Marijke, gymdocent)
Woensdag: groep 7 en 8 (eigen leerkracht)
Donderdag: groep 3 t/m 8, behalve groep 7 (meester Joris, gymdocent).
De kleuters gymmen in De Kluit bij slecht weer.
In de bijlage vindt u de afspraken i.v.m. de gymles.

Snappet
In groep 4, 5 en 6 maken we gebruik van tablets die we huren van Snappet. Soms gebeurt het dat
deze vastlopen, kapot gaan om wat voor reden dan ook. Wij sturen ze dan op en krijgen nieuwe.
Echter niet wanneer het duidelijk is dat de leerling er onachtzaam mee om is gesprongen. Hetzelfde
geldt ook voor de hoes (bekladden, gaten in maken etc.). De afspraak is dat u als ouder betaalt in dat
geval. Het gaat om €150,- voor de tablet en €30,- voor de hoes. De tablet gaat van groep 6 weer
naar groep 4 met een nieuw naamkaartje. Deze kinderen willen ook graag een goede tablet met
hoes. Wij wijzen de kinderen indien nodig op het gebruik van de tablets, vanuit huis kan het ook
geen kwaad de kinderen hierop te wijzen. In groep 7 en 8 wordt gewerkt met chromebooks, ook hier
geldt dat we verwachten dat kinderen er goed mee omgaan. Er zal dan ook indien nodig contact met
u worden opgenomen.

Gebouw.
Het lokaal boven is klaar, komende week gaan we het inrichten voor groep 8. Na kamp, dus maandag
23 september leren de kinderen daar. Tot die tijd werken ze in de hal beneden, wat erg goed gaat.
Na 1 oktober zal worden zal worden gestart met de bouw voor 4 lokalen boven de BSO, zodat we
schooljaar 2020-2021 ook weer onze leerlingen in ons gebouw kunnen huisvesten.

Website
Er wordt de komende maanden gewerkt aan een nieuwe website in de huisstijl van Stichting Ante,
waar ook PantaRhei onder valt. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Schoolplein
Met de gemeente zijn we in overleg i.v.m. afspraken over onderhoud, de toestellen zijn in bestelling.
We hopen z.s.m. tot plaatsing over te kunnen gaan.

Bijlage
1. Gymafspraken.

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, dir. a.i. PantaRhei.

