Nieuwsbrief
20 mei 2020

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 26 juni 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
21 en 22 mei: Hemelvaart, kinderen vrij.
1 juni: Pinksteren, kinderen vrij.
8 juni: alle kinderen weer de hele week naar school (onder voorbehoud Corona maatregelen)..
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
Het schema dat we nu hanteren (groep A ma/wo, groep B di/do, vrijdag wisseldag) blijft de
komende 2 weken ongewijzigd. We doen dit om te voorkomen dat er extra moet worden
geschoven met uw werkdagen en de BSO. Deze week heeft groep B dus maar 1 dag les gehad
en volgende week 2 dagen (di en do) , maar in week 23 heeft groep B 3 dagen (di, do en vr). Zo
komt het weer goed in evenwicht qua hoeveelheid dagen.
Daarnaast zien we dat u zich keurig houdt aan onze afspraken op het schoolplein m.b.t. afstand
houden en niet voorbij de slang. Het afscheid nemen gaat in 95% van de gevallen ook goed.
Waar niet, springt de leerkracht of ik in om uw kind naar binnen te loodsen. Echter bij de ingang
bij de fietsenstalling is het lastig vanwege de drukte. Spreek bijvoorbeeld met uw kind af op het
grasveldje, woont u dichtbij laat uw kind zelf naar school en huis gaan, wees creatief en houd
afstand!

Team
We zijn allemaal weer goed gestart in deze 50% periode. De leerkrachten zijn blij de kinderen
weer te zien en met hen aan de slag te gaan. Het kan hier en daar nog even zoeken zijn naar de
juiste afstemming tussen “op school” werk en thuiswerk. Er zijn geen leerkrachten thuis of
ziekgemeld. Juf Wilma even buiten beschouwing gelaten. Iedereen ziet er naar uit om weer met
de hele klas te kunnen werken. Hopelijk gaat dat door vanaf 8 juni.

Bouw
De bouw verloopt mooi volgens planning. De muren zijn gewit, plafonds worden geplaatst. Als
straks de vloer er in komt schiet het echt lekker op. Zoals u op de foto ziet hebben we een ruime
hal met daaromheen 4 ruime lokalen. Een open keuken, een ruim magazijn en een extra kamer
voor leerlingbegeleiding enzovoort maken het compleet. We zijn er erg blij mee. Komend jaar zal
Kaleidoscoop nog gebruik maken van twee lokalen. zij krijgen vanaf hun schoolplein een eigen
ingang via een trap. Onze kinderen zullen vanaf onze eigen hal naar binnen kunnen. Uiteraard
krijgt u zodra de mogelijkheid na oplevering zich voordoet gelegenheid een kijkje te nemen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Uit de administratie van de ouderraad blijkt dat een aantal van u nog niet heeft betaald. Het gaat
om €22,50 per kind. Hiervan worden activiteiten rond feesten betaald. U bent uiteraard niet
verplicht maar zonder uw bijdrage kunnen we e.e.a. niet door laten gaan en dat zouden we
jammer vinden!

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
U weet dat we momenteel voornamelijk inzetten op rekenen en taal, zonder daarin door te
schieten. Dat zal tot de zomervakantie zo blijven. Er zullen dit jaar op een aantal uitzonderingen
na geen CITO toetsen worden afgenomen. In groep 3 worden wel (lees)toetsen afgenomen, in
groep 7 ook vanwege het voorlopig advies Voortgezet onderwijs.
We gaan ons nog bezinnen op het rapport; Gaan we een rapport meegeven? Zo ja, welke
gegevens komen er in? Hoe doen we de communicatie met de ouders? U leest hier in de
volgende nieuwsbrief meer over.
De keuze voor de methode wereldoriëntatie zal nog worden gemaakt om daar komend jaar mee
te kunnen starten.

Organisatie.
We volgen natuurlijk nauwgezet de voortdurend veranderende Corona richtlijnen van het
kabinet. Per 8 juni gaan we weer helemaal open, maar de 1,5m regel tussen ouder dan 12
jarigen blijft vooralsnog van kracht. We willen voorkomen dat er teveel ouders bij het in- en
uitgaan van de school zullen zijn. Samen met de MR bezinnen we ons op hoe we dit het best
kunnen aanpakken. U krijgt hierover nader bericht.
Omdat we nog geen ouders in de school willen in verband met de gezondheid van onze
leerkrachten, van u en onze kinderen, zullen er geen portfoliogesprekken zijn. Over de invulling
van de communicatie rond het rapport krijgt u ook nader bericht.
De schoolreisjes zijn zoals eerder vermeld afgelast. De BBQ gepland op 26 juni gaat dus ook
niet door. Afhankelijk van de maatregelen kijken we of het kamp voor groep 7 en 8 in september
door kan gaan.
De musical voor groep 8 gaat wel door, maar ook hier zullen een aantal voorwaarden aan zijn
verbonden. De betreffende ouders worden hier t.z.t. door de leerkrachten over ingelicht.
Voor komend jaar is de formatie in grote lijnen rond. Een aantal details moet nog met de
stichting en de MR worden afgestemd. Wel kan ik zeggen dat we komend jaar met 2 groepen 3
en 2 groepen 4 kunnen werken. We zullen starten met 3 kleutergroepen en halverwege het jaar
zal er een instroomgroep komen, waardoor het aantal kleuters per groep niet boven de 25 komt.
Vanaf de huidige groep 4 blijft de indeling gelijk. In de nieuwsbrief van juni krijgt u de namen van
de leerkrachten bij de groepen.

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

Vriendelijke groet,
Simon Neutel, dir.
OBS Panta Rhei
Gedempte Gracht 17
3894 BA Zeewolde
036-5226303
info@obspantarhei.eu

