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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 30 september is er voor de groepen 7, 7/8 en 8 een theatervoorstelling op

school.

- Vrijdag 1 oktober koffieochtend van 08.30 - 09.30 uur (uitleg zie verder in de

nieuwsbrief)

- Vrijdag 8 oktober studiedag (de kinderen zijn vrij)

- Woensdag 13 oktober open dag voor nieuwe ouders.

- Vrijdag 15 oktober theatervoorstelling door groep 1/2a en groep 6

- Vrijdag 15 oktober om 14.00 start van de herfstvakantie

Algemeen
Nieuwe maatregelen Corona (artikel inspectie): Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor

kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is vanaf maandag 20 september 2021

versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar

school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn

verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een kind

positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas

in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school.

Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer

(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover

verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas

kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. Voor personeel dat

niet als ‘immuun’ wordt beschouwd geldt het advies om twee keer per week een zelftest te

doen. De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021

te vervallen. Het advies houdt rekening met elkaar en waar mogelijk houdt afstand. Kinderen

met koorts of keelpijn moeten nog steeds thuis gehouden worden.



Beste ouders /  verzorgers,  (ook verstuurd via Parro)

Vanaf maandag mogen ouders weer in de school. We willen nog wel voorzichtig blijven, daar we

nog niet van Corona af zijn. Kleuters mogen tussen 08.15 en 08.30 (beginnen de lessen) weer

binnen gebracht worden. Graag kort afscheid nemen, zodat het niet te vol wordt in de gangen

en klassen. Het zwaaien voor de ramen, wat in Corona tijd nog wel gebeurde, is niet meer nodig.

Afscheid vindt plaats in de klas of de gang. De kinderen zijn gedurende de Coronaperiode

zelfstandig geworden. Laten we dit zo houden door de kinderen zelf hun spullen te laten pakken

/opruimen. Voor de groepen 3 t/m 8 blijft de afspraak dat kinderen zelfstandig naar binnen

gaan. Dit deden we ook al voor Corona. Na schooltijd staan onze deuren weer open voor

iedereen en u kunt binnenlopen voor vragen en / of opmerkingen. Fijn dat we de contacten weer

directer kunnen maken. Wij hebben hiernaar uitgekeken.

1 oktober is de eerste koffieochtend (08.30 - 09.30). Om half 9 is er koffie of thee en daarna ga

ik met de aanwezige ouders (iedereen is welkom) in gesprek over school. Ideeën uitwisselen en

nieuws delen. Het is geheel vrijblijvend, maar ik vind het fijn om in een open dialoog wensen

en/of opmerkingen te bespreken. De bedoeling is om dit vier keer per jaar te doen.

Onze mailadressen zijn veranderd. Naam collega + Ante (bijvoorbeeld jan.vandorsser@ante.nl)

Oude mail komt nog wel aan, maar toch liever gebruik van de nieuwe mailadressen.

Kinderen krijgen in hun schoolloopbaan éénmalig een koptelefoon van school. Gaat de

koptelefoon stuk, dan kan de leerling oortjes op school krijgen of een koptelefoon van huis

meenemen.

Open dag: 13 oktober zijn er in heel Zeewolde weer open dagen voor nieuwe kinderen. Ook bij

ons staat de deur open. Net als de vorige keer kunnen ouders inschrijven voor een tijdsblok.

Natuurlijk is het ook mogelijk om op andere dagen langs te komen voor uitleg en rondleiding

door de school.

mailto:jan.vandorsser@ante.nl


Afgelopen week zijn onze informatieavonden goed bezocht. Fijn om elkaar in school te

ontmoeten. Naast alle info hebben deze avonden ook 5 nieuwe leden voor de ouderraad

opgeleverd. Mocht u ook lid willen worden van de ouderraad. U bent van harte welkom. Een

mailtje of telefoontje naar mij en ik geef het door aan de ouderraad. Naast de ouderraad is er

ook een klusteam geformeerd. Door het jaar heen zullen we met dit team wat dingen repareren

of van een verfje voorzien. Zelfs op een nieuwe school is er af en toe is stuk. Iedereen bedankt

voor aanwezigheid en enthousiasme.

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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