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Beste ouders en verzorgers,

Aan het eind van elke maand kunt u van mij een nieuwsbrief verwachten aangaande Panta Rhei.

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
20 t/m 28 februari avondvierdaagse “Home edition”

10 maart: Studiedag team. Kinderen vrij.

In de week van 15 maart: digitale rapport/portfoliogesprekken

2 april: Goede Vrijdag kinderen vrij

Algemeen

Sneeuw en ijzel

Bizar dat we twee keer een dag vanwege de weersomstandigheden dicht moesten. Code rood

gaf te veel onveiligheid voor kinderen, ouders en collega’s. Nog niet eerder heb ik dit

meegemaakt. Ik snap dat dit voor ouders en kinderen bovenop alle corona perikelen een extra

verzwaring is geweest. De komende week wordt het waarschijnlijk mooi weer, laten we daar

met z’n allen van gaan genieten.

Corona

Het is de afgelopen twee weken goed gegaan op school. Door de medewerking van ouders,

kinderen en collega’s hebben we aan alle corona verplichtingen kunnen voldoen en zijn er geen

besmettingen onder kinderen en collega’s. Super fijn. Hopelijk horen we volgende week, dat de

regels wat soepeler mogen vanaf 2 maart. We gaan het dinsdag tijdens de persconferentie

horen. Eerst genieten van een welverdiende vakantie. Juist of ondanks corona is er hard gewerkt

door allereerst de kinderen, natuurlijk de ouders met het thuisonderwijs en de collega’s op

school en/ of d.m.v. digitaal thuisonderwijs.

Personeel

Juf Arianne gaat op 5 april met zwangerschapsverlof. Zij wordt twee dagen vervangen door juf

Anne de Vries. Juf Anne blijft ook na het zwangerschapsverlof en gaat dan samen met juf

Arianne een groep draaien. Juf Suzanne komt weer terug van zwangerschapsverlof en gaat tot

de zomervakantie samen met juf Anne 3a lesgeven.

Meester Dennis en juf Rianne maken het jaar samen in groep 5 af. Hierdoor hebben we zo min

mogelijk wisselingen.



Hallo,

Via deze weg wil ik mijzelf graag aan u voorstellen.

Ik ben Anne Bos, 30 jaar en ik woon samen met mijn man en zoon in Zeewolde.

Na 7 mooie jaren werkzaam te zijn geweest op een school in Almere, kijk ik met veel plezier vooruit naar

een nieuwe uitdaging in Zeewolde. Heel fijn dat ik dan op de fiets naar school kan.

Wandelen, volleyballen en racefietsen vind ik leuk om te doen. Verder kijk

ik graag naar sport op tv.

Ik heb erg veel zin om op de Panta Rhei te gaan starten, en vooral om de

kinderen, het team én u als ouders te leren kennen.

Tot in april!

Groeten Anne

Portfoliogesprekken groep 1 t/m7
Het rapport komt op vrijdag 12 maart mee naar huis.

In de week van 15 t/m 19 maart worden digitale portfolio/rapportgesprekken gehouden. U

krijgt hierover nog via Parro van de collega’s bericht.

Organisatie

Ingekomen stuk.

Bespaar energie én geld met een superleuk spel!



‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er eigenlijk in huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach.
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen en ouders via dit spel
hoe en waar ze energie kunnen besparen.

De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gratis!
Inschrijven kan tot 20 februari en het spel zelf start op 27 februari. Doe je mee?
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior Energiecoach

EVEN VOORSTELLEN:

Mijn naam is Robert Knegt. Halverwege  dit schooljaar ben ik als klantmanager Jeugd vanuit de

gemeente Zeewolde betrokken bij OBS de Panta Rhei in Zeewolde. Met als doel: het versterken van de

verbinding tussen onderwijs en zorg. Als klantmanager denk ik mee met de ouders, de intern begeleider

en de leerkrachten van de school over de ontwikkeling van een kind. Wanneer er vragen zijn hierover

kunt u mij benaderen. Ik ben  wekelijks  op de dinsdagmiddag aanwezig op OBS de Panta Rhei. Tussen

12.30 u -14.00/13.00-14.30?? u ben ik voor u beschikbaar tijdens mijn “inloopspreekuur”.Uiteraard kunt

u ook via de intern begeleider van OBS de Panta Rhei met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

http://www.metenergiekunjelachen.nl


Robert Knegt klantmanager jeugd Zeewolde

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 kunt u 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

http://www.obspantarhei.eu
https://scholenopdekaart.nl/
mailto:info@obspantarhei.eu

