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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

● 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
- Donderdag 22 december: in de ochtend onze kerstvoorstelling.

- Donderdag 22 december: om 17.30 uur start het kerstdiner.

- Vrijdag 23 december: om 12.00 uur start vakantie voor alle kinderen.

- Maandag 9 januari: eerste schooldag 2023.

- Donderdag 12 januari: 3 voorstellingen door theatergroep Fretz voor alle kinderen

- In de maand januari: toetsing IEP.

- Vrijdag 20 januari: theater door groep 6a en 1/2a.

- Woensdag 25 januari: leerlingenraad.

- Vrijdag 3 februari: studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

Algemeen

Afgelopen maandag was de foute kersttruiendag. Zelfs truien met lichtjes.

Super leuk.

Het kerstdiner is donderdag van 17.30 - 18.30 uur. Vanaf 17.15 kan

iedereen naar binnen komen. Kinderen in de klassen en voor ouders is er

een hapje en drankje in de ontmoetingsruimte.

Vrijdag start de vakantie om 12.00 uur. Wilt u uw kind een tas meegeven, zodat er wat spullen

mee naar huis kunnen worden genomen.

Juf Sarah is al een lange tijd aan het herstellen. In die tijd heeft ze goed kunnen nadenken en ze

is tot het besluit gekomen iets anders te gaan doen. Juf Sarah gaat per 1 februari buiten het

onderwijs aan het werk. Wij verliezen hiermee in het onderwijs een goed leerkracht, maar

natuurlijk gunnen wij haar een fijne toekomst. Vanaf 1 augustus gaan we haar wel weer

regelmatig zien,  want dan komt haar dochter bij ons op school.

Voor nu al het goeds gewenst.

Wij wensen iedereen alle gezondheid en de beste wensen voor het komende jaar.



Ingekomen post:

Faalangsttraining ‘Je bibbers de baas’
Zeewolde, November 2022

Geachte intern begeleider,

Hierbij geven wij u de mogelijkheid leerlingen aan te melden voor de faalangsttraining ‘Je bibbers de
baas’ die MDF gaat aanbieden.

Deze training kan starten wanneer er 5 of 6 passende aanmeldingen zijn en is bedoeld voor kinderen van
acht tot twaalf jaar. Voor kinderen uit lagere groepen is de training niet geschikt, omdat ze nog
onvoldoende vaardig blijken in het denken over en het reflecteren op zichzelf. Voor de faalangsttraining
komen kinderen in aanmerking die last hebben van faalangst en die het moeilijk vinden hiermee om te
gaan.

In een groepje van vijf of zes kinderen wordt op een speelse wijze geoefend met het herkennen van
angstsignalen, het toepassen van de vier G’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag) uit de
cognitieve gedragstherapie, het herkennen van gevoelens en het leren ontspannen.

De training is bedoeld voor kinderen van scholen uit Zeewolde. De training wordt begeleid door  Chantal
Bravenboer en/of Anne Zinnemers, beiden schoolmaatschappelijke werkers van MDF.

Opzet training
● Ouders worden door MDF gebeld voor een kennismaking en melden hun kind aan via de site van

MDF.
● Ouders krijgen een intakeformulier toegestuurd en vullen deze in.
● Zeven bijeenkomsten van een uur voor de deelnemende kinderen.
● De training wordt doorlopend aangeboden.
● De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op een afgesproken dagdeel.
● De training zal worden gegeven in de school.
● De training wordt kosteloos aangeboden.

https://www.mdflevoland.nl/faalangsttraining
https://www.mdflevoland.nl/faalangsttraining


Aanmelden
Ouders melden hun kind aan op de website van MDF, mdflevoland.nl/faalangsttraining. Aan
leerkracht/IB-er wordt gevraagd om persoonsgegevens van de betreffende leerlingen te delen met MDF.

MDF zal hierna telefonisch contact met ouders opnemen.

Heeft u vragen hebt over de training, kunt u contact opnemen met een van de ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Chantal Bravenboer (06-82 38 86 60) c.bravenboer@mdflevoland.nl
Anne Zinnemers (06-82 05 75 71) a.zinnemers@mdflevoland.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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