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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 vrijdag 27 november 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  
 

26 oktober: PBS: “We lopen rustig” en “We praten met de burenstem” 

10 november: schoolfotograaf 

12 november: studiedag (kinderen vrij) 

13 november: theateroptreden groep 3B en 6 

23 november: PBS: “Wacht op je beurt” 

 

Algemeen 
 
Corona (herhaling) 

Graag herinner ik u aan de afspraak dat alleen ouders van kinderen uit groep 1 t/m 3 op het 

schoolplein komen om hun kind te brengen en te halen. Houd daarbij graag 1,5m afstand en 

kom met één ouder. Ook in school houden we ons strikt aan de 1,5m afstand. Af en toe hebben 

we (de afstand in acht nemend) een fysiek oudergesprek, maar de meeste communicatie loopt 

via Parro, buiten op het plein en via beeldbellen. In deze weken heeft u allemaal kunnen 

inschrijven voor een beeldgesprek met uw leerkracht. We hopen u zo op de hoogte te houden 

van de vorderingen en welzijn van uw kind op school.  

 

PantaRhei theater 

Op 13 november staat groep 3B en groep 6 gepland. De ouders van deze groepen krijgen 

beeldmateriaal via Parro. We houden rekening met de privacy. 

 

 

 



 
 

Team 
Juf Marijke werkt weer helemaal. Juf Wilma is inmiddels een jaar thuis en werkt hard aan haar 

herstel. We wensen haar sterkte toe. Gelukkig zijn we als team nog gevrijwaard gebleven van 

Corona.  

 

Organisatie 
 
Schoolfotograaf 
 
10 November is de fotograaf op school. Er zullen individuele, broertjes/zusjes, en groepsfoto’s 

worden genomen. Helaas kan de gezinsfoto dus niet doorgaan i.v.m. Corona. 

 

St. Maarten 
 
In verband met Corona willen wij als school het aantal reisbewegingen, contacten en risico’s 

beperken en niet stimuleren. Vanuit dit standpunt zullen wij geen aandacht besteden aan St. 

Maarten en dus ook geen lampions maken.  

 

Onderwijs 
IEP toets 

Dit schooljaar al stappen we af van de Citotoets en nemen we de IEP toets in gebruik. IEP staat 

voor Inzicht Eigen Profiel. Deze heeft veel voordelen. De belangrijkste is wel dat de toets 

kindvriendelijker is: de toetsen zijn korter, betekenisvol en digitaal. Naast taal en rekenen geeft 

de toets ook inzicht in sociaal-emotioneel, creatief vermogen en leeraanpak. Bovendien, en 

daarmee sluit het aan bij onze visie, wordt het kind meegenomen in het eigen leerproces zoals 

nu ook met snappet al het geval is. Mede eigenaarschap dus. voor leerkrachten wordt een hoop 

 

 



 
 

administratie uit handen genomen; omdat de toets digitaal is volgt een keurige analyse en is 

zelf nakijken niet meer nodig. Wilt u er meer over lezen, zie onderstaande website.  

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/ 

 

Studiedag 12 november 

Deze zal gaan over de IEP toets en Snappet.  

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 
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