Nieuwsbrief
18 februari 2022

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
-

25 februari verkleedfeest.
Van 21 t/m 25 februari Jan afwezig. (Mark en Tanja nemen waar)
Van 26 februari t/m 6 maart voorjaarsvakantie.
16 maart stemlokaal in school.
22 maart mr vergadering.
23 maart studiedag. Kinderen zijn vrij.

Algemeen
Eindelijk gaan we na de voorjaarsvakantie weer grotendeels terug naar het normaal.
Vanaf maandag 7 maart 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. Mondkapjes mogen wel
maar hoeven niet. Fijn dat we de contacten weer directer kunnen maken. Wij hebben hiernaar
uitgekeken.
We gaan de activiteiten die een school extra leuk maken weer oppakken. (theater,
Koningsspelen, vossenjacht enz). Zie kalender. Alleen de fancy-fair van 25 maart komt te vroeg.
Die plakken we aan de bbq op 10 juni.
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.
Alvast fijne vakantie.
Vriendelijke groet,
Jan van Dorsser, dir
info@obspantarhei.eu

