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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 7 februari studiedag team. De kinderen zijn die dag vrij.

- In de week van 14 t/m 18 februari rapportgesprekken.

- In de week van 14 t/m 18 februari adviesgesprekken groep 8.

- Van 26 februari t/m 6 maart voorjaarsvakantie.

Algemeen
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar we hebben nog geen klassen naar huis hoeven sturen. Natuurlijk

hebben we wel Corona gevallen op school en Robbert Jan (groep 4a) ligt met Corona ziek thuis. De klas

van Robbert Jan wordt deze dagen gedraaid door meester Jelle en op maandag door juf Francis.

Theatervoorstellingen in school en andere leuke activiteiten kunnen we helaas nog niet doen, maar de

school openhouden en zo min mogelijk klassen naar huis sturen gaat nu voor alles. Hieronder nogmaals

de afspraken die ik u van de week ook via de Parro hebt gestuurd.

- Kinderen die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (op school en in de privé

situatie) hoeven niet meer in quarantaine.

- Deze kinderen blijven bij klachten (ook milde!)  wel thuis en laten zich testen.

- De GGD kan in voorkomende gevallen altijd alsnog besluiten om bij een (aanhoudende) uitbraak

quarantaine voor een groep te adviseren.

- Het snottebellenbeleid blijft gehandhaafd, wat betekent dat kinderen met milde klachten naar

school mogen komen als zij een negatieve (zelf)test hebben óf 24 uur klachtenvrij zijn (als er

naast milde klachten ook sprake is van koorts en benauwdheid krijgt u het dringende advies om

uw kind te laten testen bij de GGD).

De grootste wijziging voor ons als school zien wij in de quarantaineregels. In het geval van meerdere

besmettingen in een groep hoeven leerlingen niet meer in quarantaine (mits zij geen klachten hebben).

Het beleid voor volwassenen, en dus alle leerkrachten, blijft ongewijzigd. Dit betekent dat leerkrachten

die in nauw contact zijn geweest met een besmette leerlingen les kunnen blijven geven als zij de

boostervaccinatie hebben gehad. Het wel of niet nemen van deze boostervaccinatie is een persoonlijke

afweging van de collega’s.

In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat de leerlingen wel naar school mogen komen, maar dat er

geen leerkracht beschikbaar is. In dat geval zullen wij alsnog overgaan op online of onderwijs. We hopen

in dat geval op uw begrip.

Tot slot; we vertrouwen erop dat de versoepeling van deze maatregel en de zorgvuldigheid van u als

ouder en ons als school er toe bijdraagt dat we het onderwijs zoveel mogelijk fysiek kunnen voortzetten.



In de week van 14 t/m 18 februari zijn de rapportgesprekken. Voor groep 8 de

adviesgesprekken. De gesprekken zijn deze keer helaas weer digitaal. Vanaf 7 februari kunt u

zich inplannen.

Buurtspeelcoach: Elke maandag om 14.30 staan de buurtspeelcoaches klaar om lekker buiten te

spelen met kinderen uit de buurt. Potje voetbal, buskruit enz. Iedereen is welkom op het

sportveld bij onze school. Voor verdere informatie zie www.sportencultuurzeewolde.n

Geurt Morren vertrekt als voorzitter van het college van Bestuur van Stichting Ante, de koepel

van openbare scholen in de gemeenten Zeewolde en Dronten. Geurt Morren was sinds 1 mei

2018 verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting, die 12 scholen onder zijn

hoede heeft. De Stichting verzorgt dagelijks onderwijs voor zo’n 2.100 kinderen.

Sandra Klijnhout, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘De enorme betrokkenheid en

bevlogenheid waarmee Geurt zich ingezet heeft voor de scholen verdient respect en

waardering. Zijn passie voor het onderwijs is bekend bij velen. Deze bevlogenheid kwam ook

vaak terug in de gesprekken over de toekomst en de koers van de stichting. Op basis van deze

http://www.sportencultuurzeewolde.nl


gesprekken zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat, nu de stichting in een rustiger

vaarwater gekomen is, dat ook een ander type bestuurder vraagt. Stichting Ante is Geurt

Morren zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het openbaar onderwijs in onze gemeenten’.

De functie van voorzitter van College van Bestuur wordt al enige tijd waargenomen door Peter

Hulstein. Hij zal deze taken blijven vervullen tot een nieuwe interim voorzitter is gevonden.

Streven is om deze functie zo snel mogelijk in te vullen.

Vraag van de gemeente: Door Corona maken we als samenleving een moeilijke tijd door.
Iedereen, zowel jong als oud, heeft op wat voor manier dan ook te maken met de gevolgen van
Corona. Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht om de achterstanden die
leerlingen hebben opgelopen in te lopen en kinderen die het moeilijk hebben te ondersteunen.

Door middel van een vragenlijst willen wij, vanuit de gemeente Zeewolde, erachter komen wat
voor aanbod zou kunnen bijdragen aan het welbevinden van uw kind(eren), zodat we een
passend aanbod kunnen ontwikkelen.

Door het invullen van deze vragenlijst helpt u hierbij.

Hierbij de link naar de vragenlijst.

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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