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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
- Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober herfstvakantie.

- Maandag 31 oktober studiedag alle kinderen vrij.

- Vrijdag 11 november theater groep 3a en 3b.

- Donderdag 17 november theatergroep Frets. Tweetal voorstellingen voor de gehele

school.

- Dinsdag 22 november studiedag alle kinderen vrij.

Algemeen
De foto’s van de fotograaf worden gelijk na de herfstvakantie geleverd. Door leveringsproblemen

duurt alles langer dan verwacht. Ze hadden gehoopt rond de 10 werkdagen.

De studiedag op 31 oktober gaat onder begeleiding van bureau “Meesterschap” over didactisch

handelen, woordenschat onderwijs en begrijpend lezen.

Hopelijk blijft de griepgolf ons bespaard. Deze week drie zieke collega’s. Het blijft erg moeilijk

vervanging te vinden. Tot nu toe hebben we bijna alle vervanging  kunnen regelen.

In de week van 7 november zijn onze portfoliogesprekken van groep 1 t/m 8 behalve groep 3,

want daar worden voortgangsgesprekken gehouden. U krijgt na de vakantie een uitnodiging. De

portfoliogesprekken zullen in de middag plaatsvinden in groepen van 5 kinderen met hun ouders

tegelijk. Verder info volgt nog.

De mannen van het klusteam hebben dinsdagavond weer een vijftiental klussen voltooid.

Bedankt mannen.

Vanuit de ouderraad
Dit schooljaar organiseren wij, samen met de docenten, weer volop activiteiten. Dit zijn

natuurlijk de traditionele feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Koningsspelen. Maar er

zijn ook plannen voor een verkleedfeest en deelname aan de avondvierdaagse (in

groepsverband). En een nieuwe editie van de Fancy Fair en BBQ. Deze week hebben jullie een

bericht ontvangen over de ouderbijdrage (hij gaf nog een error). Die bijdrage gebruiken wij voor



alle festiviteiten. Voor bijvoorbeeld cadeautjes, versiering, in huren of kopen van materialen en

wat lekkers. De surprises van de bovenbouw zijn niet inbegrepen. Het is de bedoeling dat de

kinderen (of ouders) van deze groepen zelf € 5 uitgeven aan een cadeau.

Heb je een vraag of opmerking? Mail dan naar ouderraad@obspantarhei.eu.

Groet, Juf Annemieke, Juf Sarah, Sandra, Priscilla, Tamara, Lyanda, Annabel, José en Chantal

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 en fijne herfstvakantie,

Jan van Dorsser, dir

info@obspantarhei.eu
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