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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
29 maart t/m 1 juni “Home Edition” avondvierdaagse

24 april t/m 9 mei: Meivakantie

13 t/m 16 mei: Hemelvaartvakantie

24 mei: vrij i.v.m. 2e Pinksterdag

Algemeen

De vorige keer schreef ik dat we i.v.m. corona nog geen klassen naar huis gestuurd hadden.

Helaas te vroeg gejuigd. Inmiddels twee klassen in quarantaine gehad. We blijven met z’n allen

opletten en voorzichtig. Hopelijk is het na de meivakantie weer iets beter met de corona

gesteld.

De alternatieve schoolreisjes en het kleuterfeest zetten voorlopig naar juni. Hopelijk kunnen we

dan iets rondom school en / of Zeewolde organiseren. De ouderraad wil hierbij 10 euro per

kind bijdragen.

De ouderraad heeft ook de kerstmaaltijd en de gehele Koningsspelen betaald. Ouderraad super

bedankt.

De Koningsspelen waren een groot succes. Eindelijk weer een feestje. Fantastisch weer en 300

enthousiaste kinderen.

Personeel

Juf Bea was sneller terug dan we hadden verwacht. Helaas is ze nu tegen een flinke griep

opgelopen. Na de meivakantie verwacht ze weer terug te zijn.

Het zwangerschapsverlof van juf Suzanne zit erop. Na de meivakantie gaat ze aan het werk in

groep 3a van woensdag t/m vrijdag.

Na de meivakantie start juf Sarah voor 1 dag als intern begeleider. Juf Mirjam blijft daarnaast

ook 3 ½ dag de interne begeleiding doen. Fijn deze uitbreiding.  Groep 3b wordt op maandag en

dinsdag door juf Sarah gedaan en juf Annemieke doet de andere drie dagen in 3b.



Organisatie
De studiedag hebben we besteed aan het reflecteren en evalueren van de organisatie in de klas.

Hoe kunnen we nog meer voldoen aan de individuele behoeften van kinderen. Een leerzame

dag waar de kinderen profijt van moeten krijgen.

Mocht u de vragenlijst sociale veiligheid nog niet hebben ingevuld. Het zou fijn zijn wanneer u

de komende dagen nog een kwartiertje tijd vindt. De link naar de vragenlijst zit in uw mail.

In de bijlage een bericht over de Koningsdag.

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.

Fijne vakantie iedereen

Vriendelijke groet,

Jan van Dorsser, dir

info@obspantarhei.eu
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