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Beste ouders en verzorgers, 

Elke laatste vrijdag van de maand kunt u van mij een nieuwsbrief verwachten aangaande Panta 

Rhei. De komende nieuwsbrief  volgt donderdag 16 juli 2020. 

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

Als team van Panta Rhei hebben we een gezamenlijke missie. Deze focus is wat ons bindt: 

“We willen dat elk kind zich breed ontwikkelt en optimaal groeit in een veilige omgeving 

waar kinderen en leerkrachten plezier hebben.” 

 

 



 

 

We hebben een gezamenlijke visie waarmee we dit willen realiseren. Die visie is gebaseerd op 

een aantal kernwaarden:  rust, structuur, veiligheid, plezier en mede-eigenaarschap. Daarom 

hebben we: 

● een team van zeer betrokken leerkrachten die trots zijn op de school 

● het continurooster met het 5 gelijke dagen model 

● goede afspraken over onze lessen 

● een mooi ruim gebouw met goed binnenklimaat 

● PBS: een veilige sfeer om te kunnen leren 

● Snappet: de kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces 

● portfolio gesprekken: de kinderen vertellen u over hun leerproces 

● een leerlingenraad 

● ateliermiddagen 

● Panta Rhei theater van en voor kinderen en ouders 

● ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel 

 

 

Agenda  
 

3 juli: studiedag: kinderen vrij. 

6 juli: rapport mee naar huis. 

8 juli: wisselochtend (kinderen maken kennis met nieuwe leerkracht komend jaar) 

16 juli: laatste schooldag. 

17 juli: kinderen vrij. 

18 juli-30 augustus: zomervakantie. 

 

 

 

 



 

 

 

Algemeen 
We draaien al weer een aantal weken op volle kracht. Het was voor velen weer even wennen na 

de halve groepen, maar iedereen heeft zijn draai weer gevonden. De leerkrachten hebben de 

kinderen in het oog. Er wordt (deels) getoetst, de groepen voor komend jaar zijn bijna rond, het 

rapport is in de maak. Daarover gesproken: u weet dat alle scholen in Zeewolde met elkaar 

hebben afgesproken dat er voor de zomervakantie geen ouders in de school mogen. Voor de 

eindmusical maken we onder strikte voorwaarden een uitzondering, alsmede voor een aantal 

gesprekken met ouders die voor ons face to face moeten. De rapportavonden gaan niet door, 

maar de leerkrachten zullen contact opnemen met u waar zij dat nodig achten. Als u 

desondanks met onduidelijkheden of vragen zit, staat het u vrij even contact op te nemen met 

de leerkracht via mail, Parro of telefoon.  

Team 
Voor juf Marijke was woensdag 24 juni voor dit schooljaar al de laatste schooldag.  Zij wordt 

geopereerd aan haar heup en zal ongeveer 12 weken herstel nodig hebben. Heel veel sterkte en 

 

 



 

 

succes toegewenst. Deze week hoorden we dat juf Suzanne zwanger is! Zij zal in november met 

zwangerschapsverlof gaan. De vervanging voor groep 5 is geregeld. We hebben een zeer 

geschikte meester gevonden met veel ervaring. 

Bouw 
6 Juli is de oplevering gepland. Vanaf 7 juli gaan we beginnen met inrichten. Groep 7 en 8 gaan 

volgend jaar gebruik maken van 2 lokalen. Er zullen touchscreens en access points worden 

geplaatst. Ook de bekende kastenwanden zullen dan worden geplaatst. De speelzaal voor de 

kleuters zal weer in oorspronkelijke staat worden hersteld. We hebben er zin in! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Uit de administratie van de ouderraad blijkt dat 60 gezinnen nog niet hebben betaald. We gaan 
deze gezinnen mailen en vervolgens bellen ter herinnering. maar ik hoop dat dit bericht al 

voldoende is! Het gaat om €22,50 per kind. Hiervan worden activiteiten en feesten  betaald. Zo 

betaalt de ouderraad nu de watersportdag voor de groepen 5 en 6, de spelletjesdag voor groep 

1-3 en de boerderijdag voor groep 4.  

De betaling kan via NL84 INGB 0005 9446 08 ten name van Steunstichting OBS Panta Rhei 

te Zeewolde, onder vermelding van ouderbijdrage + jaartal en de naam van het kind.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Onderwijs 
In de MR hebben we het Jaarplan 2019-2020 geëvalueerd en het nieuwe Jaarplan besproken. 

Afgelopen jaar hebben we het volgende gerealiseerd: 

1. Invoering methode Estafette (voortgezet technisch lezen) voor groep 4-6. 

2. Methode voor wereldoriëntatie gekozen: Naut, Meander, Brandaan. 

3. Communicatietraining gevolgd met team: feedback geven en ontvangen, social styles, 

de emotionele bankrekening. Hoe zijn we een effectief team? 

4. Invoering BOSOS: een volg- en observatiesysteem voor de kleuters. 

5. Onze visie/missie onder de loep genomen, wat zijn onze gezamenlijk kernwaarden en 

hoe dragen we die uit. 

6. Scholen op de kaart (website met gegevens, incl. schoolgids) en eigen website 

geüpdatet.  

7. Gezamenlijke afspraken rond gebruik Snappet en klassenmanagement geborgd en 

vertaald in succesindicatoren.  

Voor komend jaar staan de volgende punten op de planning: 

1. Afspraken doorgaande lijn gebruik Estafette borgen. De taalcoördinator legt hiertoe 

klassenbezoeken af. 

2. Implementeren van “Met sprongen vooruit” in groep 3-6 (spelletjes en concreet 

materiaal, zintuiglijk rijk) tijdens de rekenles o.l.v. de rekencoördinator. 

3. Invoeren nieuwe methode wereldoriëntatie, thematisch werken, afspraken borgen en 

kijkwijzer ontwikkelen voor klassenbezoeken. 

4. Snappet verbeteren, blijven updaten, we gebruiken hier een studiedag voor.  

5. Vorming effectief team: bespreken visie/missie in de praktijk, teambuilding ( incl. 

studiedag). 

 

 



 

 

6. Mede-eigenaarschap: hoe zien we dit in de praktijk? Het portfoliogesprek wordt 

geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd. 

7. BOSOS: borging van afspraken en gebruik. 

8. Begrijpend lezen: hoe effectief is onze huidige werkwijze? Wat en hoe meten we? Wat is 

voor verbetering vatbaar? 

 

 

 

Organisatie. 
U heeft het formatieplaatje ontvangen. De namen van de kinderen in de 3 groepen 3 worden a.s. 

maandag bekend gemaakt.  

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u van ons een kalender met daarop 

belangrijke data, informatie en leuke foto’s. 

Omdat het schoolreisje niet door kan gaan (groep 7 en 8 is al op kamp geweest), hebben we 

voor groep 1-6 een alternatief bedacht. een spelletjesdag voor groep 1-3, groep 4 een 

 

 



 

 

boerderijdag en groep 5-6 een watersportdag. de ouderraad draagt hier €10,- per kind bij 

waardoor dit mogelijk is. Vergeet daarom de ouderbijdrage niet. 

Leerlingenraad 
Afgelopen woensdag was de laatste leerlingenraad van dit schooljaar. We hebben het afgelopen 

schooljaar geëvalueerd. 

Tijdens de Corona periode: 

Positief:  

● Je kon zelf tijd en vakken plannen. 

● De juf was via Google meet bereikbaar tussen 10-14uur. 

● Er was zelfs een interview van het Jeugdjournaal met een leerling van Panta Rhei! 

● De halve groep was erg fijn. 

● Je kon ‘s morgens snel aan het werk en was dag lekker lang vrij. 

● Het gaf wel een veilig gevoel thuis te kunnen werken. 

● Er was extra tijd voor broertje of zusje. 

Negatief: 

● Aanwezigheid broertjes/zusjes werd niet altijd positief ervaren. 

● Het was even wennen in het begin. 

● Vriendjes en vriendinnetjes op school werden gemist. 

● De gezelligheid in de klas werd gemist. 

Voor het hele schooljaar: kamp was leuk, techniek, koken en houtbewerking was leuk, toch nog 

een watersportdag, Estafette was leuk, jammer dat er geen muziekles van een echte 

muziekdocent was, jammer van de Corona periode, maar we hebben nog wel veel geleerd. 

 

 

 



 

 

 

Website 
Via de link hieronder kunt u de site bekijken. We blijven de site verfrissen en aanpassen. Tips 

zijn altijd welkom.  

Lees meer op onze website 

Een andere handige website is https://scholenopdekaart.nl/ met veel informatie over Panta 

Rhei. 

 

 

Vriendelijke groet, 

Simon Neutel, dir. 

OBS Panta Rhei 

Gedempte Gracht 17 

3894 BA Zeewolde 
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036-5226303 

info@obspantarhei.eu 

 

 

 

 

 

mailto:info@obspantarhei.eu

