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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
- Maandag 30 augustus eerste schooldag, maar ouders mogen vanwege Corona nog niet

mee de school in.

- 6 t/m 8 september schoolkamp groep 7/8.

- 8 t/m 10 september schoolkamp groep 7 en 8.

- 17 september schoolfotograaf

- 21 t/m 23 informatie-avonden

- 8 oktober studiedag (de kinderen zijn vrij)

- 13 oktober open dag voor nieuwe ouders

Algemeen
Alle collega’s zijn de afgelopen week gezond van vakantie teruggekomen en zijn druk met de

voorbereiding van het nieuwe schooljaar bezig geweest. De school ziet er weer top uit. Ik hoop

dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en maandag weer gezond en wel op school komt.

Helaas mogen we door de Corona maatregelen de ouders nog steeds de kinderen niet naar

binnen brengen, daar we dan de 1,5 meter niet kunnen garanderen. As. maandag maken we

een uitzondering voor de nieuwe ouders en kinderen op onze school. Deze ouders kunnen om

half 9 met de kinderen meelopen, wanneer zij dit willen.

Belangrijkste Corona maatregelen voor school:

1,5 meter afstand tussen volwassenen, veel handen wassen, thuis bij keel- en koorts klachten.

(zie verder beslisboom)

Komende week krijgen de kinderen een kalender met de jaarplanning mee. Die staat ook op de

website. Helaas kregen wij van de week een wijziging avondvierdaagse door, waardoor we gelijk

al iets moeten veranderen. Avondvierdaagse is van nu van 14 t/m 17 juni en de bbq voor ouders

en kinderen gaat daarom naar vrijdag 10 juni.

Komende week is er weer luizenpluizen op school. Het luizenpluisteam gaat waarschijnlijk

buiten aan de slag.

Van 6 t/m 10 september gaan we met de groepen 7, 7/8 en 8 op schoolkamp. Al deze groepen

gaan 3 dagen naar een kampeerboerderij in Vierhouten of Doornspijk. Lekker genieten

kinderen.

De informatieavond die op 13 september gepland staat verzetten we naar 21 t/m 23

september. Dit i.v.m. Corona. Wij hopen dat de ouders na 20 september weer in school mogen.



Wij willen de informatie-avonden dan ook het liefst fysiek op school doen. Hopelijk gaat het dan

lukken. Mocht het dan nog niet mogen, dan verzorgen we een digitale-avond waarop u de

leerkracht live kunt zien.

De schoolfotograaf komt op 17 september. Via Parro krijgt u nog nader bericht. (bijvoorbeeld

wanneer broertjes en zusjes)

Fijne 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.

Vriendelijke groet,

Jan van Dorsser, dir

info@obspantarhei.eu
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