Nieuwsbrief
19 april 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
-

22 april:
23 april t/m 8 mei:
13 mei:
18 mei:
20 mei:
20 mei:
26 en 27 mei:
3 juni:

Koningsspelen in en rondom de school
Meivakantie
Kleuterfeest
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Koffieochtend
Theater groep 1/2d en 4a
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Schoolreis groep 3 t/m 6

Algemeen
De festiviteiten zijn weer terug. Vorige week een fijn Paasfeest gehad. In de ochtend een vossenjacht en
tussen de middag gezellig met elkaar geluncht.
Paascommissie en alle hulpouders bedankt. Morgen (22
april) zijn de Koningsspelen rondom de school met een
stormbaan, springkussens, dans en spelletjes.
Koffieochtend. Tijdens de koffieochtend op 20 mei (08.30 09.30 uur). Wissel ik graag met ouder van gedachten over
het wel en wee bij ons op school. De input is voor mij erg
belangrijk. Met deze input kunnen wij ons voordeel doen.
Graag ga ik met u in dialoog. Wilt u inspraak kom dan
langs. Iedereen is welkom en er natuurlijk koffie of thee.
Op jaarbasis is er 4x een koffieochtend.
Wij zijn nu officieel opleidingsschool. De laatste studiedag hebben we een mentorentraining gevolgd en
Mark heeft zijn tweejarige opleiding tot opleider in de school bijna afgerond. Om studenten te mogen
begeleiden moeten we een officiële opleidingsschool zijn. Dat zijn nieuwe eisen vanuit het ministerie.
Studenten zijn onze nieuwe collega’s. In deze tijd van krapte dus erg belangrijk om studenten te
begeleiden in je school.

MR stelt zich voor,
Dit schooljaar zijn er enkele wijzigingen geweest in de bezetting van onze MR.
De MR van Panta Rhei bestaat uit 6 personen. Drie afkomstig uit de oudergeleding en drie uit
het team.

Namens de ouders:
Voorzitter. Jurriaan van Gelder
Mijn naam is Jurriaan en mijn dochter zit in groep 5a en ben al meerdere jaren onderdeel van
de MR. Ik vind het belangrijk mee te denken met beleidszaken en er een goede aansluiting is bij
de situatie van kinderen thuis. Communicatie van en met school is daarbij altijd een
aandachtspunt. Positief vind ik dat hier vanuit leerkrachten en directie steeds meer aandacht
voor is.
Callista DoorneKamp
Mijn naam is Calliste Doornekamp, ik ben 40 jaar en woon al 16 jaar, samen met mijn man
Henry en 2 kinderen in dit mooie, sportieve dorp.
Onze zoon Loeka zit in groep 4B en Viene is net gestart in groep 1C.
Vanaf oktober mag ik me inzetten voor de MR op de Panta Rhei, dat lijkt me een leuke
uitdaging!
Het onderwijs heeft me altijd nauw aan m'n hart gelegen. Na 14 jaar voor de klas in het
basisonderwijs, heb ik mogen ervaren hoe je als team samen een visie opbouwt en dit uitdraagt
in het werken met de leerlingen. Wat lijkt het me waardevol om nu vanuit de andere kant, als
ouder, binnen de MR te mogen meedenken hoe we samen betrokken kunnen zijn bij de
ontwikkeling van de school.
Daarnaast hoop ik dat we de MR zichtbaar kunnen maken voor ouders en de leerkrachten. Zoek
ons vooral op, als u staat te wachten op het schoolplein, we horen graag wat er bij u speelt.
Myke de Boer
Hoi, ik ben Myke de Boer. De vader van Hannah en zij zit bij juf Bea in de klas (1/2 C). Ik ben
werkzaam hier in Zeewolde bij Picomel, waar wij babyvoeding maken (poeder). Daarnaast
besteed ik graag tijd aan het ontwerpen en spelen van (bord)spellen zowel met volwassenen,
als kinderen hier enthousiast voor maken.Bij vele bedrijven heb ik ervaring opgedaan met
ondernemersraad werk, en aangezien de MR hier veel op lijkt qua schooltak van deze functie,
en ik me graag inzet voor het ondersteunen en verbeteren van de school, heb ik mij
aangemeld.Mocht iemand mij willen bereiken, met mij willen spreken, vraag dan even mijn
contact gegevens bij juf Bea of Jan.

Namens het team:
Francis Maters
Dag, ik ben Francis Maters en momenteel met veel plezier twee dagen werkzaam in groep 4a.
Daarnaast geef ik 1 dag in de week ondersteuning in de bovenbouw groep 7 / 8.
Als MR is het belangrijk om samen met de oudergeleding mee te denken met beleidszaken en
vragen terug te koppelen aan onze collega’s.
Robert- Jan van Vulpen
Ik wil mij voorstellen als MR-lid. Momenteel sta ik als groepsleerkracht voor groep 4a en zal ik
mij daarnaast nu ook hard maken voor de medezeggenschapsraad. Mochten er vragen zijn, stel
ze gerust. Ik heb er zin in!
Marijke van de Meent
Als leerkacht van groep 4a is dit mijn tweede jaar in de MR. Ditmaal als secretaris. Samen met
de andere MR leden buigen wij ons over, voor de schoolontwikkeling van belang hebbende
zaken.
Zo zijn wij ook een schakel tussen het team en de MR. Daarnaast is het ook prettig om met de
oudergeleding van gedachten te wisselen over allerlei zaken. Suggesties en vragen zijn altijd
welkom!
Vragen? Suggesties?
mr@ante.nl
WebsiteVia 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.
Iedereen fijne vakantie en tot maandag 9 mei.
Vriendelijke groet, Jan van Dorsser, dir
info@obspantarhei.eu

