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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
- Dinsdag 29 juni mr vergadering

- Vrijdag 2 juli alternatief schoolreisje groep 3 en 4

- Vrijdag 2 juli rapport mee naar huis

- 6 en 8 juli rapportgesprekken op school

- 6 en 8 juli adviesgesprekken groep 7 op school

- Vrijdag 9 juli kleuterfeest rondom de school

- Dinsdag 13 juli afscheidsavond groep 8 met musical

- Donderdag 15 juli van 12.30 - 13.30 uur bij mooi weer playbackshow op het plein.

Ouders zijn welkom op 1,5 meter afstand van elkaar.

- Donderdag 15 juli laatste schooldag

Algemeen
Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar een nieuw lid die

het leuk vindt samen met twee andere ouders en drie leerkrachten mede het beleid van de

school te bepalen. Zes keer in het jaar is er een overleg waarin ook directeur Jan inbreng heeft.

Interesse? Stel eventuele vragen aan mr-lid Henk: henkschuringa@gmail.com of geef

gemotiveerd bij hem aan waarom jij je aan wilt melden. Bij meerdere kandidaten volgt een

verkiezing onder ouders. Wij hopen uiteraard op veel enthousiaste reacties!

We hebben een positieve feedback gekregen uit de ouderenquête. Invloed op beleid zouden de

ouders wat meer willen. Ik denk een mooie reden om in de mr te komen. De mr is wel de meest

geschikte plek om invloed op beleid van school uit te oefenen. Daarnaast organiseer ik het

komende schooljaar 4 koffieochtenden, waarbij ik met de ouders die dan aanwezig zijn van

gedachte wil wisselen over het reilen en zeilen van de school.

We krijgen volgend schooljaar 1 groep meer. Tot de kerst hebben we hier geen ruimte voor,

daar de Kaleidoscoop op dit moment nog gebruikt maakt van twee lokalen in ons gebouw.

Vanaf ongeveer 1 januari zullen zij naar hun nieuwe gebouw gaan en nemen wij de laatste twee

lokalen in ons nieuwe gedeelte in gebruik. Tot 1 januari zal groep 7/8 in de speelzaal zitten. Voor



het kleutergymmen maken we tot die tijd gebruik van de hal, de grote gymzaal en dansschool

de Kluit.

De Corona Maatregelen worden vanaf 26 juni wat soepeler. Dit betekent dat we de

rapportgesprekken weer op school kunnen houden. Wij zijn blij dat we weer direct contact

kunnen hebben met u als ouders.  Op dinsdag 6 juli van 14.45 tot 20.30 en donderdagmiddag 8

juli zijn de gesprekken. Wel blijft de 1,5 meter voor volwassenen  verplicht en bij klachten

(verkoudheid, koorts) moeten kinderen  nog steeds thuisblijven. Via Parro heeft u al bericht

ontvangen.

Groep 8 is druk aan het oefenen voor de musicalvoorstelling. Het wordt een hele mooie

voorstelling. De musical kunnen we gelukkig aan alle kinderen laten zien. Dit gebeurt op 8 en 13

juli in de ochtend. 13 juli worden ‘s avonds twee voorstellingen gegeven voor de ouders. Helaas

lukt dit vanwege de 1,5 meer niet in één keer. Voor de kinderen is dit wel leuk, daar ze de

voorstelling twee keer kunnen laten zien. Verdere berichten volgen via juf Aag en meester

Dennis.

15 juli is de laatste schooldag. We willen die dag het bijzondere schooljaar feestelijk afsluiten

met een playbackshow op het schoolplein. Iedere groep doet 1 optreden. Het kan dus zijn dat

er voorrondes in de klassen zijn. Ouders zijn ook welkom, maar natuurlijk wel op 1,5 meter

afstand. Die dag hebben we wel mooi weer nodig.

Personeel
Helaas gaat meester Menno (gymnastiek) ons na een jaar verlaten. Hij heeft een mooie baan in

zijn woonplaats Zwolle aangeboden gekregen. Hierdoor kan hij de gehele week op één locatie

lesgeven en lekker dichtbij huis. Menno bedankt voor je leuke lessen en succes in Zwolle.

We hebben een mooie klassenverdeling kunnen realiseren. De kinderen gaan als groep naar de

volgende klas behalve de kleuters. De kinderen van de vier kleuterklassen worden verdeeld over

de twee groepen drie. In een aparte mail krijgt u te horen in welke groep 3 uw kind komt. We



starten het jaar met 1 klas meer (groep 5b). Door de uitbreiding krijgen we er ook een nieuwe

collega bij. Rowan Smit loopt nu haar eindstage in groep 6. Zij gaat volgend jaar aan de slag in

groep 5a. Naast Rowan zijn er nog twee nieuwe gezichten te zien op onze school. Petra van der

Werf gaat de zwangerschappen van Arianne en Anne vervangen. Hierdoor starten we met 1

gezicht voor de klas. Wij hopen dat Petra na de kerstvakantie bij ons op school kan blijven. Ook

meester Jelle blijft bij ons op school. Op dit moment loopt hij stage in groep 4a. Volgend jaar

schooljaar gaat hij samen met meester Robbert Jan groep 4 draaien. Robbert Jan drie dagen

voor de klas en 1 dag extra ondersteuning in de groepen 4 en Jelle 2 dagen voor de klas. Jelle

loopt zijn Lio stage en geeft in dat jaar zelfstandig les.

De kinderen van: 3a naar 4a / 3b naar 4b / 4a naar 5a/ 4b naar 5b.

Klassenverdeling 2021-2022
groep 1/2a: juf Sylvia ( 0,8) en juf Margreet (0,2)

groep 1/2b: meester Mark (1,0)

groep 1/2c: juf Bea (1,0)

groep 1/2d: juf Nienke 0,8 + juf Suzanne (0,2)

groep 3a: juf Arianne (0,6) juf Anne (0,4)

groep 3b: juf Sarah (0,6) en juf Annemieke (0,4)

groep 4a: juf Marijke (0,6), juf Francis (0,4)

groep 4b: meester Robbert Jan (0,6) en meester Jelle (0,4)

groep 5a: juf Rowan (1,0)

groep 5b: juf Rianne (0,6) en (0,4) juf Suzanne

groep 6: juf Tanja (1,0)

groep 7: meester John (1,0)

groep 7/8: juf Judith (1,0)

groep 8: juf Aag (0,8) en meester Dennis (0,2)

Juf Annemieke: 1 dag plusklas.

Juf Francis: 1 dag rt

Juf Sarah: 1 dag intern begeleider

Juf Mirjam : 3,5 dagen intern begeleider

Juf Lisette: 0,5 onderwijsassistent

Juf Annelies: 0,4632 onderwijsassistent

Gymleerkrachten: vacature 1 ½ dag en juf Marijke 1 dag.



Juf Yolande 10 uur administratie en 10 uur onderwijsassistent

Meester Jan alle dagen.

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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