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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
- Donderdag 24 juni studiedag  de kinderen zijn die dag vrij

- Vrijdag 25 juni volgende nieuwsbrief met klassenverdeling

- Dinsdag 29 juni mr vergadering

- Vrijdag 2 juli rapport mee naar huis

- 6 en 8 juli rapportgesprekken

- Dinsdag 13 juli afscheidsavond groep 8 met musical

- Donderdag 15 juli laatste schooldag

Algemeen

De jaarkalender voor volgend schooljaar ligt bij de drukker. Hopelijk kunnen we ons volgend

schooljaar helemaal aan de planning houden en worden we niet afgeremd door Corona. Eind

juni en begin juli houden we onze beloofde alternatieve schoolreisjes en kleuterfeest. I.v.m.

Corona zullen de schoolreisjes rondom Zeewolde worden gehouden. Het kleuterfeest houden

we op en rondom de school.

Beide festiviteiten zijn dit jaar gratis. De ouderraad en school betalen dit jaar de kosten. Volgend

jaar zullen hier wel weer kosten aan verbonden zijn.

De verwachte data zijn:

- 25 juni groep 5 en 6.

- 2 juli groep 3 en 4.

- 9 juli de kleuters.

De data zijn nog onder voorbehoud, maar dan heeft u alvast een eerste indicatie.

Vragenlijst sociale veiligheid. Ouders bedankt voor het invullen. Niet iedereen heeft het

ingevuld, maar met de uitslag zijn we meer dan tevreden. De school scoort ruim voldoende  met

een  3,41 op een schaal van 5. Alles voldoende, ruim voldoende of goed. Alleen invloed

uitoefenen op het beleid van de school scoort met een 2,78 onder het gemiddelde. Mocht u

ideeën hebben loop gerust binnen het komende schooljaar. Mijn deur staat na de Corona tijd

altijd open voor u. Het belangrijkste dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school scoorde

met een 3.69 goed.

Jaarkalender 2021 - 2022. Hier alvast een aantal belangrijke data voor u.  In maart 2022 gaan we

een grote fancy-fair organiseren. We bestaan dan inmiddels ook meer dan 12 ½ jaar.



Studiedagen Panta Rhei: 8 oktober, 16 november, 24 december (middag), 7 februari , 14 april,
18 mei, 20 juni, 8 juli (de kinderen zijn dan vrij)

Studiedag Stg. Ante: 23 maart (de kinderen zijn dan vrij)

Vakanties Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december  t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022
Hemelvaartsdag 26 en 27 mei
Pasen 15 t/m 18 april
Pinksteren 6 juni

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. 

Mijn naam is Marjan Vinders en ik ben coördinator van Stichting Leergeld in Zeewolde.
Zeker in deze tijd, met veel veranderingen door Corona, zien wij om ons heen gezinnen in de problemen
raken. Geen of weinig inkomen, schulden, de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

En direct heeft dit gevolgen voor de kinderen, er is bijvoorbeeld geen laptop, hoe komen ze bij hun
vriendjes als er geen fiets is of een fiets die kapot is of veel te klein.
Sporten is vaak onbetaalbaar, laat staan de kleding die er voor nodig is.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ieder kind mee kan en mag doen. Laat de zorgen van de ouders
niet altijd direct voor het kind gevolgen hebben. Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.

Soms doen we een inkomenstoets, maar als u in de schuldhulpverlening, bewindvoering, bijstand, WIA
enz. zit, of gebruik maakt van de voedselbank en u van 1 van deze instanties een recent bewijs kunt
overhandigen, dan gaan wij zeker voor uw kind aan de slag.

Een intermediair neemt contact met u op, coronaproof, en gaat samen met u kijken wat we kunnen
betekenen. 
Schroom niet, stuur een mail naar zeewolde@leergeldrandmeren.nl en ik help u samen met mijn
collega's, allen vrijwilligers, verder.
Voor meer informatie kijkt u eens op www.leergeld-randmeren.nl

mailto:zeewolde@leergeldrandmeren.nl
http://www.leergeld-randmeren.nl


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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