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

- Vrijdag 10 februari: Rapport/portfolio mee naar huis.

- Deze week: Rapportgesprekken.

- Vrijdag 24 februari: Verkleedfeest.

- Zaterdag 25 februari: Start voorjaarsvakantie.

Personeel
- Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wil je wel een keer invallen op Panta Rhei, laat

het mij weten. Op dit moment hebben we in Zeewolde geen invallers en moeten we het

met de eigen collega’s proberen op te lossen. Zomaar 1 dagje zou al helpen. Ziekte

vervanging blijft erg lastig te realiseren.

- We hebben nog steeds een vacature bij de kleuters. Mocht u iemand kennen die wel

op Panta Rhei zou willen werken. Laat het mij weten.

- Juf Mirjam (intern begeleider) is vanaf 1 februari weer op school. Tot de meivakantie

blijft juf Kim in ieder geval ook. Fijn dat juf Mirjam weer terug is. 5 maanden onbetaald

verlof moet haar wel heel veel energie hebben gegeven.

Algemeen
- Ouderhulp BOUW: “Bouw” is een leesprogramma voor de kinderen die lezen lastig

vinden. Aan het begin van het schooljaar hebben 5 ouders

zich opgegeven om te helpen. Door de wisselende dagen

was dit lastig en is groep 8 ingezet. (Helaas zijn de 5

ouders hierover niet geïnformeerd, heb ik begrepen). Toch

willen we nogmaals vragen of er ouders zijn die op

maandag- en dinsdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur

zouden kunnen helpen bij het lezen met “Bouw”. Dit betreft

leerlingen uit groep 2 t/m 4. Opa’s en oma’s zijn ook van



harte welkom. Je kunt je opgeven bij juf Celine. Celine.meinten@ante.nl

- Waarom struiken en gaas op het plein? Vanuit het team en de mr hebben we gevraagd

kunstgras te mogen aanleggen rondom de speeltoestellen.

Helaas mocht dit niet van de gemeente. Ook niet als we het

zelf zouden betalen. Wij hadden gehoopt dit te mogen doen

om de modder een beetje te kunnen ontlopen. Helaas het is

een plein  van de gemeente.

- Bericht van de ouderraad: Wij hebben genoten van het gezellige kerstdiner op school.

Jullie ook? En we kijken uit naar een nieuw jaar met activiteiten. De voorbereidingen

voor een verkleedfeest, Pasen en Koningsspelen zijn volop in gang. Juffrouw Sarah

stopt per 1 februari bij de Panta Rhei en daarmee ook bij de ouderraad. Wij bedanken

haar voor haar inzet en betrokkenheid bij de ouderraad. Heb je een vraag of opmerking

voor ons mail dan naar ouderraad@obspantarhei.eu. Groetjes van de ouderraad, juf

Annemieke, Sandra, Priscilla, Tamara, Lyanda, Annabel, José en Chantal

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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