
 

 

Nieuwsbrief 
25 september 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 30 oktober 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  
 

30 september: start kinderboekenweek 

2 oktober: groep 5 en 1/2A 

7 oktober: studiedag team: kinderen vrij. 

9 oktober: afsluiting kinderboekenweek 

13 oktober: OR en MR vergadering  

17-25 oktober: herfstvakantie 

28 oktober: leerlingenraad 

30 oktober: nieuwsbrief voor november uit. 

10 november: schoolfotograaf 

 

Algemeen 
 
Corona 

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. Volgens de RIVM richtlijn mogen 

kinderen met een lichte verkoudheid (snotneus) weer naar school. Wilt u uw kind opdracht 

geven de fietsen in de fietsenrekken te plaatsen en niet tegen de heg aan? Er kan dan niemand 

meer langs namelijk.  

 

 

 

 

 



 
 

PantaRhei theater 

Op 2 oktober staat groep 5 en 1/2A gepland. Omdat dit zonder ouders moet, kijken we naar 

een mogelijkheid via video dit toch met de betreffende ouders van de optredende groep te 

delen. Daarom is het ook belangrijk dat u via Parro uw privacy voorkeuren invult. Zie bericht 

hieronder. 

Team 
Juf Marijke is weer halve dagen op school. De heup gaat goed, spieren moeten nog aansterken. 

Fijn dat ze er weer is. Verder zijn we nog steeds corona vrij in de school. Houden zo! 

Organisatie. 
 
Privacy voorkeuren doorgeven in Parro (voor zover nog niet gedaan, of bij wijziging). 

Parro en de scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van 

kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden 

wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit 

heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in 

1x op de juiste plek in het vertrouwde ParnasSys. 

Hoe werkt het? 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin 

van het schooljaar kan de school uitleggen dat ouders via Parro hun voorkeuren kunnen 

doorgeven. 

Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

● Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

● Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

 

 



 
 

● Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld. Als 

bonus wordt dit voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.  

Wat zijn de voordelen voor u als ouder? 

Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor 

geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.  

Wat zijn de voordelen voor ons? 

Door Parro in te zetten voor de verzamelen van privacy-voorkeuren is er geen gedoe meer met 

briefjes uitdelen. Maar, nog wel belangrijker, de school hoeft niet meer handmatig de reacties 

van de ouders over te nemen in ParnasSys. Via de Parro-methode is er geen extra 

administratief werk meer nodig voor de school.  

  

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 
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