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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
- 1 april basketbaltoernooi voor groep 7.

- 6 april open dag. Nieuwe ouders kunnen zich inschrijven voor een rondleiding.

- 7 april studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

- 8 april theater door groep 1/2c en 8.

- 8 april voetbaltoernooi voor groep 4.

- 14 april vossenjacht en Paasbrunch.

- 15 t/m 18 april Goede Vrijdag en Pasen.

- 19 en 20 april eindtoets groep 8.

- 22 april Koningsspelen in en rondom de school.

Algemeen

Eindelijk weer zo goed als normaal op school. Ouders
mogen weer in de school en festiviteiten mogen we
weer organiseren. Te beginnen het podium van groep 8
en 1/2c. Daarnaast vieren we Pasen met een brunch en
een vossenjacht en op 22 april hebben we weer allerlei
Koningsspelen, dans en andere activiteiten rondom
school. Die dag beginnen we met een ontbijt. Bij al deze
activiteiten hebben we natuurlijk ouders nodig. Via Parro
krijgt u hier bericht van.

Corona gaat wat
naar de achter-
grond, maar helaas is Oekraïne daarvoor in de plaats gekomen. De
kinderen hebben hard hun best gedaan met het inzamelen van
flessen en verkoop van zelfgemaakte spulletjes. De opbrengst van
1462 euro hebben we overgemaakt naar giro 555. Fantastisch
gedaan jongens en meisjes.

6 april zijn de open dagen in Zeewolde. Ouders kunnen dan een
afspraak maken om te komen kijken op de verschillende
basisscholen. Natuurlijk is een afspraak maken voor een rondleiding
op andere dagen bij ons op school ook mogelijk.



Tijdens de studiedag hebben we uitleg en scholing gehad over een nieuwe sociaal emotionele methode.
Naast het pestprotocol moet je ook een goede sociaal emotionele methode hebben. Nu hebben we de
methode “Goed Gedaan”, maar we willen waarschijnlijk de methode “Kwink”. Een methode waarbij je
kinderen leert hoe om te gaan met sociaal emotionele zaken.

Relatiewerk Zeewolde: hoi, ik ben Nienke Pleket, de moeder van Gijs en Noortje, een tweeling van 12
die bij juf Aag en bij juf Judith in de klas zitten.
Sinds vorig jaar ben ik mijn eigen praktijk gestart, Relatiewerk Zeewolde. Ik ben familie mediator (voor
bijvoorbeeld scheidingen of een conflict bij een erfenis), relatiecoach en stiefcoach.

Mijn specialisatie is samengestelde gezinnen. Ik kom uit een samengesteld gezin en ik heb nu zelf ook
een samengesteld gezin. Ik ben dus stiefkind en stiefmoeder, ik heb een stiefkind, mijn partner is
stiefvader en mijn eigen kinderen zijn de stiefkinderen van mijn partner. Een hele lappendeken die echt
wel wat werk heeft gekost om goed te laten werken.

En zo kwam ik vorig jaar dus op het idee van Relatiewerk Zeewolde. Een plek waar je heen kan als je
relatie schuurt, stroef loopt of stuk loopt. Als huidige partners, ex-partners of nieuwe partners. Maar ook
als je relatie met een familielid stroef loopt. Of een collega.

Wil je weten hoe ik jou of jullie kan helpen met jullie specifieke situatie? Ik nodig je van harte uit om een
kennismakingsgesprek te plannen. Deze is vrijblijvend en gratis. Zo kunnen we elkaar leren kennen, kun
je uitleggen wat de situatie is waarbij je hulp nodig hebt en kan ik uitleggen hoe ik kan helpen. Of neem
een kijkje op mijn website: relatiewerkzeewolde.nl

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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