Nieuwsbrief
21 juni 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
-

Vrijdag 24 juni:
27 en 30 juni:
Dinsdag 5 juli
Dinsdag 5 juli:
Donderdag 7 juli:
Donderdag 7 juli:

rapport mee naar huis
rapport- en adviesgesprekken op school.
10.30 uur generale musical met eventueel opa’s / oma’s enz.
afscheidsavond groep 8 met musical
12.30 - 13.45 uur playbackshow.Ouders zijn welkom
laatste schooldag

Algemeen
Groep 8 is druk aan het oefenen voor de musicalvoorstelling. Het wordt een hele mooie voorstelling. De
musical laten we aan alle kinderen zien. Dit gebeurt op 5
juli in de ochtend om half 11, hierbij kunnen ook opa’s,
oma’s, oud leerlingen, buren en kennissen bij aanwezig zijn.
Dinsdagavond 5 juli wordt ‘s avonds een voorstelling
gegeven voor de ouders en verzorgers van groepen 8.
7 juli is de laatste schooldag. We willen die dag het
schooljaar feestelijk afsluiten met een playbackshow op
het schoolplein. Iedere groep doet 1 optreden. Het kan dus zijn dat er voorrondes in de klassen
zijn. Ouders zijn ook welkom. Die dag hebben we wel mooi weer nodig, maar anders doen we
het binnen.

Personeel
Helaas gaat juf Rianne ons verlaten. Zij heeft een mooie baan in haar woonplaats Harderwijk
aangeboden gekregen. Lekker dicht bij huis. Rianne bedankt voor 9 jaar inzet en enthousiasme
voor onze school. We gaan je lach missen. Juf Arianne heeft als jonge moeder gekozen voor een
school vlak bij huis. Super bedankt voor je inzet. Amersfoort zal blij met je zijn. Meester John

gaat na vele schooljaren met pensioen. Meester John houdt niet van afscheidsfeestjes, we staan
daarom op bescheiden manier hierbij stil.
We hebben een mooie klassenverdeling kunnen realiseren. De kinderen gaan als groep naar de
volgende klas behalve de kleuters. De kinderen van de vier kleuterklassen worden verdeeld over
de twee groepen drie. In een aparte mail krijgt u te horen in welke groep 3 uw kind komt. We
starten het jaar met 1 klas meer. Door de uitbreiding en het afscheid van Arianne en Rianne
krijgen we er ook drie nieuwe collega’s bij. Meester Jelle, voor iedereen al bekend, gaat groep
4a doen, juf Deborah gaat groep 6a doen en juf Tamara groep 1/2c. Juf April May is voor ons
een oude bekende. Zij loopt haar Lio stage in groep 8b. Juf Aag en meester Mark begeleiden
haar.
De kinderen van: 3a naar 4a, 3b naar 4b, 4a naar 5a, 4b naar 5b, 5a naar 6a, 5b naar 6b!!!! We
krijgen 1 groep 7 en twee groepen 8. De kleuterklassen wisselen wel van lokaal maar niet van
leerkracht. De kinderen behouden hun eigen leerkracht. Juf Tamara neemt de klas van meester
Mark over.
Klassenverdeling 2022-2023
groep 1/2a: juf Nienke 0,8 en juf Margreet (0,2 op woensdag)
groep 1/2b: juf Bea (1,0)
groep 1/2c: juf Tamara (0,8) en juf Sarah (0,2 op donderdag)
groep 1/2d: juf Sylvia (0,6) en juf Yolande (0,4 do. en vr. )
groep 3a: juf Anne (0,4) en juf Petra (0,6)
groep 3b: juf Sarah (0,5) en juf Annemieke (0,5)
groep 4a: meester Jelle (1,0)
groep 4b: meester Robbert Jan (1,0)
groep 5a: juf Rowan (1,0)
groep 5b: meester Mark (1,0)
groep 6a: juf Deborah (0,8) en meester Dennis (0,2 op maandag)
groep 6b: juf Marijke (0,5) en juf Francis (0,5)
groep 7: juf Judith (1,0)
groep 8a: juf Aag (0,6) en juf April May (0,4)
groep 8b: juf Tanja (1,0)

Juf Mirjam: 3 dagen intern begeleider
Juf Suzanne: 3 dagen intern begeleider
Juf Annemieke: 1 dag sociaal emotioneel en pluskinderen
Juf Lisette: 0,6 onderwijsassistent
Juf Annelies: 0,4632 onderwijsassistent
Gymleerkrachten: juf Tifène 2 dagen en juf Marijke 1 dag.
Juf Yolande 5 uur administratie
Meester Jan alle dagen.
Even voorstellen…
Mijn naam is Deborah Pietens en ik ben 28 jaar. Ik woon samen met
mijn vriend in het mooie Nunspeet en na de zomervakantie start ik
als leerkracht in groep 6. Hier heb ik heel veel zin in!
In 2015 heb ik mijn PABO-diploma behaald. Daarna ben ik een jaar
een au-pair geweest in Amerika, een onwijs toffe ervaring.
De afgelopen jaren heb ik vooral groepen in de middenbouw
gedraaid. Ik vind het leuk om kinderen te zien groeien en om
kinderen samen te zien werken. Ik vind communicatie met ouders
heel belangrijk. Mocht u vragen hebben voor mij, dan hoor ik dit
graag.
Dag Allemaal,
Als nieuwe leerkracht op de Panta Rhei, benut ik deze kans om mij alvast voor te stellen: 'Hallo,
ik ben Tamara Schut. Aankomend jaar leerkracht van groep 1-2c op de Panta Rhei.'
Sinds 3 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als leerkracht. Dit heb ik voornamelijk op een
basisschool in Biddinghuizen gedaan, waar ik de groepen 4 tot en met 6 les heb mogen geven.
Nu een nieuwe leuke uitdaging kleuters! Het jongere kind les mogen geven vind ik fantastisch!
Ik haal veel energie uit leren door spel met de kinderen, en zie er dan ook naar uit dat dit jaar
nog meer te kunnen doen! Samen met de kleuters hoop ik er dan ook een spetterend jaar van
te kunnen maken!

Jullie hebben mij de afgelopen weken waarschijnlijk al op het
schoolplein zien staan en ik zal mij lang deze weg nog even voorstellen.
Mijn naam is Mirjam Wetzels. Ik ben getrouwd en moeder van 3
volwassen kinderen. Ik woon sinds 2002 met mijn gezin in Zeewolde. Ik
ben dol op vakantie en breng graag tijd door met mijn familie.
Daarnaast houd ik ervan om mezelf te ontwikkelen, heb veel diverse
talenten en vind ik veel dingen leuk om te doen.
Ik werk al jaren met veel plezier in het onderwijs en sinds 2010 werk ik
als Intern begeleider. Op dit moment werk ik nog op een school in
Almere en heb vanaf april wat werkzaamheden opgepakt op de Panta Rhei voor de groepen 1, 2 en 3.
Het is een leuk team en ik voelde me gelijk thuis op deze school.
Vanaf september gaan mijn man en ik, een aantal maanden met de camper, door Zuid Europa trekken.
Hier kijken we erg naar uit en we zijn volop bezig met de voorbereiding ☺
Vanaf 1 februari 2023 zien jullie mij terug en zal ik voor 3 dagen, als intern begeleider, aan de slag gaan.
Dat is een fijn vooruitzicht en ik heb er nu al zin in!

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

