Nieuwsbrief
22 januari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Aan het eind van elke maand kunt u van mij een nieuwsbrief verwachten aangaande Panta
Rhei. De komende nieuwsbrief volgt vrijdag 19 februari 2021.
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
1 februari: studiedag vervalt, noodopvang blijft
8 februari: hopelijk mag iedereen dan weer naar school
15 en 16 februari: adviesgesprekken groep 8
20 februari: start voorjaarsvakantie

Algemeen
Corona
Naar omstandigheden gaat het goed op Panta Rhei. De collega’s zijn nog gezond en ik hoop dat
dit ook voor de kinderen, ouders en naasten van iedereen geldt.
Het thuisonderwijs en de noodopvang vraagt veel van ouders en leerkrachten. Flexibiliteit en
geduld worden op de proef gesteld, maar samen redden we het en hopelijk nog maar twee
weken. We hebben wel in ons achterhoofd dat er ook wel verlengd zou kunnen worden tot de
voorjaarsvakantie.
De afgelopen week was de noodopvang soms wel erg vol (50 kinderen) en dat maakt het i.v.m.
de Britse mutatie wel spannender voor collega’s. Ik wil u daarom vragen om het thuisonderwijs
nog even voort te zetten en alleen bij noodzaak uw kind naar school te brengen. Mocht u een
vraag hebben voor noodopvang, dan kunt u contact opnemen met de collega’s of naar school
bellen.
Wat mag u van school verwachten om het thuisonderwijs soepel te laten verlopen:
- Communicatie van de leerkrachten over het te volgen programma.
- Groep 1 en 2 krijgen pakketten en op Parro word u op de hoogte gehouden van leuke
filmpjes en websites om samen met uw kinderen te bekijken. In de week van 1 februari
gaan we ook met ieder kind beeldbellen.
- Groep 3 heeft ingesproken instructies en een heel pakket waar kinderen druk mee bezig
zijn. Ook die groep heeft al via beeldbellen contact gehad.
- Groep 4 t/m 8 heeft dagelijks contact via chat, Meet of beeldbellen. Daarnaast kunnen
de collega’s meekijken via ons Snappetprogramma en instructie op maat geven. De
wereldoriëntatie en creatieve vakken komen minder aan de beurt om ieder geval zo min
mogelijk achterstand op te lopen bij de vakken rekenen, taal en lezen. Ons

Snappetprogramma is hierbij ideaal en wij verwachten niet te veel achterstand, want de
kinderen zijn nog steeds gemotiveerd bezig .

Organisatie
Adviesgesprekken groep 8:
Maandag 15 februari en dinsdag 16 februari zijn de adviesgesprekken van groep 8. Die willen we
niet uitstellen i.v.m. de aanmeldingen naar het voortgezet onderwijs. Op grond van de resultaten
van Snappet (rekenen, lezen en taal) en de resultaten van de afgelopen jaren kunnen we alsnog
een goed advies geven.
Portfoliogesprekken groep 1 t/m7:

Deze gesprekken stellen we uit tot na de voorjaarsvakantie. We verwachten rond de
voorjaarsvakantie te kunnen toetsen om de vorderingen van de leerlingen goed in beeld te
krijgen. Mocht de toetsing niet lukken door Corona, dan krijgen de kinderen toch een rapport.
De gesprekken gaan in ieder geval plaatsvinden in maart. Waarschijnlijk zullen die gesprekken
digitaal zijn. U hoort van ons nog de precieze datums en tijden.
Eind juni plannen we dan het tweede gesprek, zodat u goed op de hoogte bent voor de start
van het nieuwe schooljaar.

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.
Ik ben elke dag op school. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben u kunt mij altijd bellen.
Nog even volhouden en hopelijk tot snel op Panta Rhei
Vriendelijke groet,

Jan van Dorsser, dir
OBS Panta Rhei
Gedempte Gracht 17
3894 BA Zeewolde
036-5226303
info@obspantarhei.eu

