Nieuwsbrief februari 2018
Panta rhei
Informatie
Handige data:
Woensdag 14 februari
26 februari t/m 2 maart
Ma 5 en di 6 maart
Ma 12 maart

Valentijndisco groepen 5/6, 6/7, en 8
Voorjaarsvakantie
Studiedagen. Alle leerlingen zijn vrij!
Discussie avond over rooster en overblijven. (uitnodiging
volgt!)

Personele zaken:
We hebben nog steeds te maken met een groot aantal zieken. Langzaam raken we ook door onze
mogelijkheden heen en zijn we genoodzaakt kinderen te veredelen over andere groepen of soms
zelfs naar huis te sturen. U kunt ervan uit gaan dat we alle mogelijkheden hebben onderzocht op het
moment dat we dat besluiten. Verder hopen we van harte dat de griepgolf bijna op zijn einde is.
Juf Nicole heeft besloten te gaan stoppen met lesgeven. Voor de voorjaarsvakantie neemt groep 4d
van afscheid van haar. Intussen onderzoeken we hoe we dit gaan vervangen. Juf Madeleine is bereid
gevonden om eventueel wat meer dagen te werken, zodat er voor de kinderen niet te veel
verandert.
Maandag 12 maart 2018: Discussie avond Overblijven en roosters: 19.30 uur
Noteert u vast in uw agenda? Er zal die avond een discussieavond zijn om allerlei voor- en nadelen
van diverse roostermodellen op een rijtje te zetten. Deze avond dient als input avond voor de
Medezeggenschapsraad zodat zij straks een gedegen besluit kunnen nemen. Kunt u proactief
meedenken over wat een eventuele verandering betekent voor kinderen, ouders en leerkrachten,
dan bent u van harte welkom. Het zal een interactieve avond worden samen met leerkrachten.
Broertjes en zusjes
Wilt u ook broertjes en zusjes minstens een jaar van tevoren inschrijven? Dit in verband met de
planning en inroostering. Kinderen voor schooljaar 2018-2019 graag voor 1 mei inschrijven, vanwege
de groepsindelingen bij de kleuters.

Stichting Leergeld:
De gemeente heeft een regeling getroffen voor gezinnen met een laag
inkomen. Als uw inkomen per maand niet hoger is dan 120 procent van de
bijstandsnorm, kunt u gebruikmaken van verschillende voorzieningen die
ervoor zorgen dat uw kinderen toch mee kunnen doen. Daarbij kunt u
denken aan stichting Leergeld, Stichting jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds Nederland en de Rotterdampas.
Wilt u hier meer informatie over? U kunt een folder bij de directie verkrijgen.
Meer info? www.elkkinddoetmee.nl
KinderzwerfboekenStations
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling én het is ontspannend. Om te
lezen zijn boeken nodig. Veel kinderen in Nederland hebben thuis
nauwelijks boeken en bezoeken niet de bibliotheek. Met een
KinderzwerfboekStation in de buurt kan een kind gemakkelijk een boek
uitkiezen om thuis te lezen.
In 2017 en 2018 richt Kinderzwerfboek 1.200 Stations op in
aandachtswijken en wij doen mee.
In beide locaties, het Startpunt en de Panta rhei, richten we zo’n station
op.
Waarom heten het zwerfboeken en hoe werkt het?
Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze op school, in
de wachtkamer, in de trein of ergens ander. Je herkent ze aan de zwerfsticker op
de kaft.
Deze boeken zijn niet van één kind, maar van alle kinderen. Je neemt het boek
mee naar huis en als je het uit hebt, geef je het boek weer door. Je laat het weer
ergens anders achter zodat iemand het mee kan nemen of je brengt het weer
terug naar een ZwerfboekenStation
Boeken brengen:
We vragen ouders en kinderen om in de boekenkast thuis te duiken. Misschien hebben jullie boeken
die niet meer gelezen worden. Die kunnen op school gebracht worden en dan maken we er
Kinderzwerfboeken van. Andere kinderen kunnen er dan weer van genieten.
Door ze een code te geven kan je je boek volgen op de site. Waar zou de zwerftocht van je boek heen
gaan? Over de opening van de Stations volgt er nog bericht.
Hoofdluis
Na elke vakantie is er hoofdluiscontrole. Dit gebeurt door de hoofdluiscommissie onder leiding van
Marieke. Over het algemeen komt er vrij weinig hoofdluis voor op onze school. Wij vragen u om het
hoofd van uw kind regelmatig te checken. Na de voorjaarsvakantie is de volgende controle. Heeft uw
kind toch hoofdluis of neetjes opgelopen? Dan vragen wij u de school te informeren en het hoofd van
uw kind te behandelen.
Terugblik: Panta got Talent
Vrijdag 2 februari werd de jaarlijkse ‘Panta got talent’ gehouden. Kinderen hebben weken geoefend
en na de voorrondes in de groepen, mochten de winnaars naar de uiteindelijk talentenshow gaan.
Vol zenuwen, zweetdruppeltjes en snel nog even het juiste kostuum aangetrokken, gingen de sterren
het podium op. Het publiek kwam vanuit heel Maassluis en omstreken om hun lievelingsster te
bewonderen. De spanning was om te snijden. Ruim een uur lang werd gekeken naar de prachtigste
optredens: solisten, dansers, een toneelstukje, een Boyband of een girlband: alles was mogelijk.
Iedereen kon zien hoeveel talent er op de Panta rhei zit! Er kon maar één act de winnaar zijn, maar
eigenlijk is iedereen al sowieso een winnaar. Hieronder een kleine compilatie van foto’s.

Ouderbijeenkomst VVE
Op woensdag 24 januari was er een ouderbijeenkomst voor de ouders van peuters en kleuters van
IKC Panta rhei. Deze werd verzorgd door Margot Kleijntjes van stichting Push. En omdat het thema
‘Gezondheid’ was, was de jeugdverpleegkundige van het CJG Carla Luimes aanwezig. Een grote groep
geïnteresseerde ouders deden mee aan deze zinvolle ochtend. Wilt u ook een bijeenkomst
bijwonen? De volgende datum is op vrijdag 23 maart. Weet u een interessant onderwerp? Geeft u dit
dan door aan de directie of aan de leidsters/leerkrachten van u kind.
Vooruitblik:
Valentijndisco groep 5/6, 6/7 en 8
Binnenkort krijgt uw kind uit groep 5/6, 6/7 en 8 een brief mee over de disco van 14 februari.
De disco staat in het teken van Valentijn. De disco start om 18.30 tot uiterlijk 20.00 uur. Alle
leerlingen moeten worden opgehaald in school. Wij willen dat
alle leerlingen weer veilig naar huis gaan. Door de leerkrachten
wordt gezorgd voor muziek, lekkers en uiteraard een gezellige
sfeer. Wij willen met klem benadrukken dat kinderen die naar
de disco komen zich houden aan de afspraken binnen school.
Zo maken wij er een mooi feest van. Meer informatie volgt in
een aparte uitnodiging.

