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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

● Sociaal emotionele methode “Kwink”

● 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
- Dinsdag 22 november: studiedag leerkrachten. De leerlingen zijn die dag vrij.

- Vrijdag 2 december: sinterklaas op school.

- Vrijdag 16 december: om 13.15 uur voorstelling groep 5a en 8b.

- Donderdag 22 december: om 11.00 uur kerstvoorstelling.

- Donderdag 22 december: om 17.30 uur kerstdiner met de kinderen op school.

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

- Maandag 9 januari: eerste schooldag 2023.

Algemeen
Over het sinterklaasfeest bent u via Parro geïnformeerd. Fijn dat we weer een normaal

sinterklaasfeest kunnen vieren. Kinderen van groep 1 t/m 4

zijn op 2 december om 12.30

uur vrij. De andere groepen

gewoon om 14.00 uur.

Het kerstfeest gaat ook weer

traditioneel gevierd worden. De

school gaan we weer helemaal

versieren en ‘s avonds om 17.30

uur houden we een fantastisch

kerstdiner. Over het kerstdiner

krijgt u nog informatie.

De studiedag hebben we benut om ons didactisch handelen

aan te scherpen. Hoe kunnen we nog beter de verschillende leerlingen helpen bij het verwerken

van de leerstof.

Portfoliogesprekken zijn mooi verlopen. Leuk om te zien hoe serieus kinderen dat aanpakken.

Voor jullie duidelijkheid hieronder de gesprekscyclus bij ons op school:

- In september zijn de zorggesprekken  in alle groepen. (niet alle kinderen)

- Begin november de portfoliogesprekken in alle groepen met uitzondering van de

groepen 3,  die hebben voortgangsgesprekken.

- In februari worden alle ouders verwacht op het rapportgesprek en voor groep 8 op het

verwijsgesprek. Het verwijsgesprek is met de kinderen van groep 8 erbij.

- In april nogmaals portfoliogesprekken, maar nu voor de groepen 1 t/m 3.



- In juni het eindgesprek met een rapport. Hier verwachten we weer alle ouders.

Op boerderij Wieringen in Zeewolde kan je kookles volgen. Voor meer informatie

info@devoedingsbuddie.nl

Personeel
Juf Lisette is bezig met haar opleiding pedagogisch medewerker. Zij mag in Almere al voor de

klas en heeft daarvoor gekozen. 24 november is de laatste dag van juf Lisette bij ons op school.

Wij zullen haar flexibiliteit missen. Veel geluk met je eigen klas.

Juf Jessica van de Ruit en juf Celine Meinten gaan ieder twee dagen juf Lisette vervangen.

Ondersteuning door onderwijsassistenten blijft hierdoor gewaarborgd.

Juf Sarah is weer begonnen met reïntegreren. Zij zal de komende maanden vooral groep 3 extra

ondersteuning geven. Hopelijk is zij rondom de voorjaarsvakantie weer helemaal fit.

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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