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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
- 30 september schoolfotograaf.

- Woensdag 5 oktober opening kinderboekenweek.

- Vrijdag 7 oktober toneelvoorstelling voor de kleuters op school.

- Woensdag 12 oktober open dag voor nieuwe ouders.

- Donderdag 13 oktober kinderboekenmarkt van 13.30 - 14.30 uur.

- Vrijdag 14 oktober theater door de groepen 6b en 1/2c.

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

- Maandag 31 oktober studiedag alle kinderen vrij.

Algemeen
De informatieavond is alweer een tijdje geleden, maar een groot succes. Veel van de ouders

waren aanwezig en hebben een berg aan info gekregen. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar door

het jaar heen. Het liefst na schooltijd, want voor schooltijd heeft de leerkracht minder tijd.

Personeel: Juf Britt even voorstellen. Ik ben Britt Hofmeijer, ik ben 26

jaar en heb net de Pabo afgerond. Ik heb hiervoor SPH gestudeerd en

gewerkt bij een begeleid wonen locatie voor volwassenen met een

beperking. Het werken met kinderen blijft toch wat ik ontzettend leuk

vind, vandaar mijn keuze voor de Pabo. Op dinsdag ben ik te vinden in

de groep 3 van juf Annemieke, op woensdag de groep van juf Nienke

en op donderdag ben ik in de groep van juf Tamara. Maandag en

vrijdag ben ik in verschillende kleuterklassen extra aan het

ondersteunen. Ik heb er veel zin in.

De schoolfotograaf komt op 30 september de gehele dag. Na

schooltijd zijn de gezinsfoto’s met kinderen die niet allemaal bij ons op school zitten. Dit zijn 60

gezinnen. Achternamen van a t/m k zijn van 14.00 - 14.30 en achternamen van l /m z zijn van

14.30 - 15.00 uur. Het wordt dus wel even geduldig zijn. Gezinnen met alle kinderen op school

worden voor 14.00 uur op de foto gezet.

In het kader van de Kinderboekenweek organiseren wij donderdag 13 oktober van 13.30 uur
tot 14.30 uur, een boekenmarkt voor en door de kinderen in school. Dit om het leesplezier te
stimuleren.

De kinderen kunnen die dag een kleedje, geld en
uiteraard boek/boeken mee naar school nemen. De prijs



van een boek mag variëren van € 0,50 tot maximaal € 2,00.

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen boeken kopen/verkopen mits onder begeleiding van een
ouder. Kinderen die niet gaan kopen/verkopen, worden opgevangen in hun klas.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen zelfstandig boeken kopen/verkopen.

In oktober komt de ouderbijdrage bij u in de mail. De ouderbijdrage gebruiken wij om de

verschillende feesten zoals, sinterklaas, kerst, pasen, koningsspelen, verkleedfeest enz. te

kunnen organiseren. Bijvoorbeeld cadeautjes met sinterklaas. Wij hebben op school een hele

fijne en actieve ouderraad die ons helpt bij het organiseren van de verschillende feesten.

Vorige week hebben we de leerlingenraad geïnstalleerd. Mooi dat 8 kinderen vanuit de

groepen 5 t/m 8 meedenken en input geven aan de school. Ik ben bij alle leerlingenraad

vergaderingen aanwezig. We bekijken wat we met de ideeën kunnen doen.

Kansrijke start Zeewolde (a.s.) vaders en moeders / verzorgers. Zeewolde doet mee aan het

Rijksprogramma ‘Kansrijke Start’. Hierin staan de eerste 1000 dagen van een kind centraal. Deze

dagen zijn belangrijk voor een goede start en een belangrijke voorspeller van toekomstige

ontwikkelingen van een kind, zowel fysiek als mentaal. Verschillende organisaties hebben in

Zeewolde de handen ineen geslagen voor een ‘Kansrijke start’. Zij organiseren verschillende

voorlichtingsbijeenkomsten met thema’s als hechting, borstvoeding, financiën, taalontwikkeling,

spelen met  je kind, etc.

Voor wie

• wanneer je zwanger wilt worden
• het al bent
• net bevallen bent
• of al ouder/verzorger van een baby of dreumes bent

Meer informatie
Kijk voor het thema, datum, tijd en locatie op
www.zeewolde.nl/kansrijke-start of scan de QR-code.
Hier kun je je ook aanmelden. Lukt dat niet?
Vraag dan hulp bij het Vraaghuis, Stevinweg 2,
tel. (06) 827 741 77.



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.

Bespaar energie én geld met een superleuk spel. ‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’

En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ Een paar van de vragen die aan de orde komen in het

spel Junior Energiecoach. Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties

ontdekken kinderen en ouders via dit spel waar ze energie én geld kunnen besparen. De

gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gratis!

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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