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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 en Kwink: 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 29 augustus om 19.30 en 20.30 uur informatieavond voor alle klassen.

- 5 t/m 7 september schoolkamp groep 7.

- 7 t/m 9 september schoolkamp groepen 8.

- 19 september studiedag (de kinderen zijn vrij).

- 30 september schoolfotograaf.

- Woensdag 5 oktober opening kinderboekenweek.

- Woensdag 12 oktober open dag voor nieuwe ouders.

Algemeen
We zijn weer prima gestart. De school ziet er weer top uit. Ik hoop dat iedereen een fijne

vakantie heeft gehad en dat we er een mooi jaar van mogen maken. Wij hebben er in ieder

geval veel zin in.

Van 5 t/m 9 september gaan we met de groepen 7 en 8 op schoolkamp. Al deze groepen gaan 3

dagen naar een kampeerboerderij in Doornspijk (Het Campveldt). Lekker genieten kinderen!

De informatieavond voor alle ouders is op maandag 29 augustus. U hoeft zich niet in te

schrijven. Iedere groep (leerkracht)  geeft twee keer een presentatie. De 1e presentatie is om

19.30 uur en de 2e presentatie is om 20.30 uur. Zo kunt u bij twee kinderen beide presentaties

mee maken. Voor ouders met meer dan twee kinderen wordt het opsplitsen. Zoals ik al eerder

vermeldde, vinden wij deze avond heel belangrijk. Kennismaken met de leerkracht, leerstof en

programma van het schooljaar. Tot maandag 29 augustus.

De schoolfotograaf komt op 30 september. Via Parro krijgt u nog nader bericht. (Bijvoorbeeld

wanneer de broertjes en zusjes).

Personeel: Juf Sarah en juf Margreet zijn nog ziek. Juf Sarah wordt vervangen door juf Lisette

en juf Danielle. Juf Lisette vervangt daarnaast ook juf Margreet. Hopelijk zijn juf Margreet en juf

Sarah snel weer inzetbaar.

Juf Tifène is op 1 augustus bevallen van een zoon (Jamien). Met de juf en haar zoontje gaat het

prima.  Ze heeft nog een aantal weken verlof en meester Werner zal haar vervangen. Meester

Werner blijft tot 1 februari en vanaf eind september gaan ze de lessen samen geven.

Onze nieuwe aanwinsten (juf Tamara 1/2c en juf Deborah groep 6) zijn vol enthousiasme

gestart. Een fijne tijd op onze school gewenst.



De kalender met activiteiten staat op de website. Het doel is om ons daar aan te houden.

Hopelijk schopt Corona dat niet in de war.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen geen cadeautje meer voor hun verjaardag, maar mogen

een activiteit kiezen. Groep 1 en 2 mogen nog wel een cadeautje grabbelen. Dit past beter bij de

leeftijd van de kinderen.

Kent u Junior Energiecoach? Een superleuk spel dat de gemeente Zeewolde weer aanbiedt aan

gezinnen.

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen en ouders

via dit spel waar ze thuis energie kunnen besparen én daarmee geld. Meer informatie over dit

spel vindt u op www.juniorenergiecoach.nl.

Deelname en uitvoering van het project gaat buiten de school om en vindt thuis plaats. De start

is op 7 oktober. De inschrijving is geopend en aanmelden kan tot en met 2 oktober.

Het onderwijs zien wij nadrukkelijk als een belangrijke partner als het gaat om bewustwording,

kennisdeling en educatie over duurzaamheid.

Fijne start van het nieuwe schooljaar.

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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