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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
-

Vrijdag 17 december om 14.00 uur start vakantie voor alle kinderen.
Maandag 10 januari eerste schooldag 2022.
In de maand januari toetsing IEP.
Woensdag 26 januari leerlingenraad.

Eerder kerstvakantie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft het gisteravond wellicht ook vernomen; de regering heeft kenbaar gemaakt dat de
basisscholen een week eerder dicht gaan om de kans op besmettingen met het coronavirus zo
klein mogelijk te houden.
Dit betekent dat vrijdag 17 december de laatste dag voor de kerstvakantie is. We zijn blij dat we
die dag kerst kunnen vieren met de kinderen.
Geen thuisonderwijs
Er is besloten om in de week van 20 december geen thuisonderwijs te bieden. Wel kunnen de
kinderen online extra oefenen met eerder aangeboden lesstof of krijgen in sommige gevallen
iets mee. Dit is geen verplichting, maar mag dus wel. Voor het online oefenen worden deze keer
geen chromebooks van school meegegeven.
Noodopvang
Ook al is de school dicht, wel is er in uitzonderlijke gevallen een mogelijkheid voor noodopvang
onder schooltijd bij ons op school.
Tijdens de vorige twee lockdown’s hebben we ervaren dat veel ouders zelf voor opvang van hun
kinderen hebben gezorgd. Hierdoor hebben weinig kinderen gebruik hoeven maken van de
noodopvang. Hiervoor is onze waardering voor uw flexibiliteit, verantwoordelijkheid en inzet
onbeschrijfelijk groot.
We realiseren ons goed dat we opnieuw een groot beroep doen op u als ouders, maar hopen
dat u ook deze keer zo veel mogelijk zelf voor de opvang van uw kinderen kunt zorgen.
Tijdens deze schoolsluiting is de noodopvang enkel mogelijk voor leerlingen waarvan beide
ouders werkzaam zijn in een cruciale beroepssector (of in het geval van een eenoudergezin:
deze ouder werkzaam is in een cruciale beroepssector).
Raadpleeg deze link om te kunnen bepalen of u werkzaam bent in een cruciale sector.
Tijdens de noodopvang worden de kinderen van 1 t/m 3 en 4 t/m 8 met elkaar samengevoegd.

Noodopvang en klachten
Ook voor de noodopvang geldt dat wanneer uw kind milde klachten heeft, hij/zij alleen met een
negatieve (zelf)test mag komen. Heeft uw kind ook koorts en/of benauwdheid, dan kan hij/zij
niet naar noodopvang komen.
Wanneer u noodopvang voor uw kind wilt aanvragen, dan kunt u dit kenbaar maken via mijn
mail. jan.vandorsser@ante.nl
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Algemeen
Het kerstdiner wordt verzorgd vanuit school in samenwerking met de
ouderraad, door een professionele cateraar. Het enige wat de kinderen
moeten meenemen zijn een bord, beker en bestek. Gelieve deze 16
december (morgen) ‘s ochtends mee te geven in een tas met naam erop.
Gelieve wel fruit en drinken meegeven voor tijdens de fruitpauze.
Foute kersttruiendag laten we even los, maar je mag je trui natuurlijk wel aandoen.
Vrijdag start de vakantie. Wil u ieder kind een tas meegeven, zodat er wat spullen mee naar huis
kunnen worden genomen.
Het was weer een bijzonder jaar. Hopelijk kunnen we het komende jaar onze activiteiten weer
wat meer normaal organiseren. Bedankt voor ieders betrokkenheid en flexibiliteit. In ieder geval
wensen wij jullie alle gezondheid en de beste wensen voor het komende jaar.
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

