Nieuwsbrief
27 november 2020

Beste ouders en verzorgers,
Elke laatste vrijdag van de maand kunt u van mij een nieuwsbrief verwachten aangaande Panta
Rhei. De komende nieuwsbrief volgt vrijdag 18 december 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
4 december: Sint
17 december: Kerstviering (17.30)
18 december: Nieuwsbrief uit, afscheid van Simon en Manon.

Algemeen
Corona
Het aantal mensen binnen Panta Rhei dat positief is getest is gelukkig erg klein. Bij één
leerkracht en twee gezinnen is de afgelopen maand corona geconstateerd. Hopelijk kunnen we
het zo houden, ook door de maatregelen in acht te nemen. Juf Manon is op het moment van
schrijven nog ziek thuis. Ze is voornamelijk nog erg moe.
Ziekmelden
Wilt u in het vervolg via Parro doorgeven (liefst voor 8 uur) dat uw kind ziek is? De leerkracht
kan het dan meteen checken in de klas. Via de telefoon wordt met het groeiend aantal
leerlingen steeds lastiger om te beantwoorden en door te geven.

Team
Juf Suzanne van groep 5 is deze week met zwangerschapsverlof gegaan. We wensen haar
uiteraard een voorspoedige bevalling toe over een paar weken. We hebben met meester
Dennis een goede ervaren leerkracht gevonden die haar werk overneemt. Meester Dennis zal
ook vanaf januari in groep 8 te zien zijn, want…. juf Manon (leerkracht groep 8 op maandag en

dinsdag) gaat ons per 18 december verlaten. Zij gaat naar een andere school op zoek naar een
nieuwe uitdaging. Vanaf deze plek wensen we juf Manon veel plezier toe. Bedankt voor alles
wat je voor Panta Rhei hebt betekend, voor de kinderen, het onderwijs en de organisatie. Het
ga je goed. Meester Dennis gaat haar dus vervangen in groep 8 naast juf Aag. Over het afscheid
van juf Manon krijgt u via Parro nader bericht.
Zoals reeds bekend neem ik ook op 18 december afscheid. Ik heb mezelf altijd voorgehouden
dat 40 dienstjaren mooi genoeg is en aan het eind van dit kalenderjaar is dat zover. Ik ben blij
dat ik mijn werkbare periode kan afsluiten met Panta Rhei, een mooie, prachtige groeischool in
het mooie, prachtige Zeewolde. In de laatste week ben ik op woensdag t/m vrijdag op school.
Omdat het helaas niet mogelijk is voor u om in school afscheid te nemen, zal ik die laatste
dagen op het schoolplein zijn om afscheid van u te nemen. Ik heb hele fijne en goede contacten
met u gehad waarvoor ik dank wil zeggen. U bent inmiddels al gewend aan mijn opvolger
meester Jan. Het was heel fijn de laatste maanden samen op te trekken. Mooi dat Stichting
Ante, onze werkgever, ons daartoe de gelegenheid gaf. Ik draag de school in goede en ervaren
handen over.

Organisatie
Sint
Op 9 november j.l. heeft u een Parrobericht met informatie over het Sinterklaasfeest ontvangen.

Kerst
Op 17 dec. a.s. om 17.30 vieren de kinderen Kerst in hun groep met een gezamenlijke maaltijd.
Verdere informatie volgt via Parro.

Onderwijs
Vandaag hebben we een audit gehad. We zijn bezocht door collega’s van andere scholen die
hiervoor zijn opgeleid. Via reeds opgestuurde documenten hebben zij zich kunnen voorbereiden.
er zijn gesprekken gevoerd met team, IB er en directeur. Ook hebben ze de klassen bezocht. Aan
het eind van de dag volgde een terugkoppeling. Binnen een aantal weken volgt dan een rapport
waar wij weer een reactie (lees actieplan) op geven. Zo laten we anderen kijken naar de goede
dingen die we doen en waar we ons onderwijs kunnen verbeteren. Binnen Stichting Ante volgen
ook mensen de opleiding om audits te doen, waaronder meester Jan.

Website
Via de link hieronder kunt u de site bekijken. We blijven de site verfrissen en aanpassen. Tips
zijn altijd welkom. Ook de schoolgids is hier te downloaden.
Lees meer op onze website
Een andere handige website is https://scholenopdekaart.nl/ met veel informatie over Panta
Rhei.
Vriendelijke groet,
Jan van Dorsser en Simon Neutel, dir.
OBS Panta Rhei
Gedempte Gracht 17
3894 BA Zeewolde
036-5226303
info@obspantarhei.eu

