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Panta Rhei [FEDRA]

Omgekeerde 15 minuten gesprekken
Sinds 2012 heeft Panta Rhei het vergroten van ouderbetrokkenheid op de agenda staan. Ieder jaar worden
nieuwe initiatieven uitgewerkt om ouderbetrokkenheid te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de ouderbedankavond, twee maal per jaar 15 minuten gesprekken ’s avonds, kinderen en ouders worden ‘s morgens
welkom geheten door PT bij de entree.
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Het pedagogisch team en leerkrachten hebben dit schooljaar gesproken over het wijzigen van oudergesprekken en de informatieavond bij aanvang van het schooljaar. Op basis van deze gesprekken is het plan
ontstaan om volgend schooljaar te starten met de ‘Omgekeerde 15 minuten gesprekken’.

In dit nummer
o.a.:
Omgekeerde 15 min.
gesprekken

Oproep hulpouders
studiecentrum

Bij aanvang van het schooljaar krijgen ouders gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan over
hun kind. Het is niet de leerkracht die tijdens dit gesprek aan het woord is, maar de ouders. De ouders
krijgen in dit gesprek de gelegenheid om de leerkracht informatie te geven over hun kind: de talenten,
bijzonderheden, zorg enzovoort. Het gesprek wordt gepland in de eerste weken van het nieuwe schooljaar
na schooltijd (’s middags). Het team van Panta Rhei ziet een aantal voordelen van deze gesprekken:
Ouders maken snel kennis met de nieuwe leerkracht op persoonlijke wijze;
Ouders kunnen de leerkracht informeren over bijzonderheden;
Bijzonderheden van een leerling worden door ouders zelf overgedragen in een persoonlijk gesprek;
De drempel om naar de nieuwe leerkracht toe te stappen wordt verlaagd.
De omgekeerde 15 minuten gesprekken vervangen de gebruikelijke informatieavond. Er wordt nog wel in
september een thema-avond gepland met onderwerpen die passend zijn voor de betrokken leerjaren. In
het nieuwe schooljaar ontvangt u meer informatie over deze thema-avonden.
De omgekeerde 15 minuten gesprekken worden voor de groepen 7 en 8 (volgend schooljaar) gepland via
het Ouderportaal van Parnassys. Deze module van de door ons gebruikte administratiesoftware, biedt ouders de mogelijkheid om digitaal oudergesprekken te plannen. De ouders van de toekomstige groepen 7 en
8 ontvangen hier later nog informatie over.
Mieke Alkemade

Oproep hulpouders studiecentrum
Wij zoeken voor schooljaar 2014-2015 enthousiaste hulpouders voor in ons studiecentrum!
Op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagmiddag van 13:00-14:00 uur.
U helpt de kinderen met het uitkiezen van boeken en leent de boeken uit via een computerprogramma.
Wij hebben uw hulp hard nodig!
U kunt zelf aangeven hoe vaak u kunt en wilt komen.

Ouderbedankavond

Verslag themareisje
groepen 4

Ingezonden stukken

Voor meer info of opgeven kunt u mailen naar:
s.hoogland@depantarhei.nl
Bedankt!
Sanne Hoogland
Coördinator studiecentrum
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KNVB straatvoetbal meiden E
Britt Wentel en Merel Brantjes uit 7a (op de foto onder) zijn zaterdag 14 juni in Alphen
aan de Rijn districtskampioen geworden van het KNVB-Straatvoetbal meiden E.
Ze gaan nu door naar de landelijke finales op zaterdag 5 juli op het Malieveld te Den
Haag.
Het team van Panta Rhei wenst Britt en Merel heel veel succes op 5 juli!

Themareisje groepen 4
Op woensdag 18 juni zijn de groepen 4 vertrokken richting
het Linneaushof. Onderweg hebben we ‘Hup Holland Hup’
gezongen om het Nederlands elftal alvast een beetje aanmoedigen (met resultaat blijkt achteraf).
Bij aankomst in het park hebben de leerlingen in rap tempo hun fruit opgegeten om vervolgens met hun maatjes de
speeltuin te gaan verkennen. Het feest was compleet toen
de leerlingen ook nog even de kans kregen om in zwembroek, bikini en badpak het waterbad in te duiken.
Na een wel verdiend ijsje zijn we weer met de bus terug
naar school gegaan. Wat een geweldige dag hebben we
gehad! Alle hulpouders bedankt voor het begeleiden van
deze themareis.
De juffen van groep 4

Buiten gymen

Ingezonden stukken:

Italiaanse les
In oktober 2014 worden er vanuit de E.S.I. -Ente Scuola Italiana, weer Italiaanse lessen gestart in Beverwijk voor kinderen
van Italiaanse afkomst, leeftijd tussen 6 en 14 jaar, mits er genoeg aanmeldingen zijn!
Minimale aanmelding om de lessen in Beverwijk te starten is 8 kinderen!
Hoe leuk zou het zijn, als dit (om de hoek!) weer opgestart kan worden!
Ben je geïnteresseerd of ken je mensen die dat zijn? Meld je aan viawww.scuolaitaliana.nl of bel met juf Eleonora Mirabello,
tel: 072-5610563 (bij voorkeur ’s avonds) en/of spreek een berichtje in. Ze belt je terug!
Met elkaar komen we er wel!
Pina Russo-Contino

GGD Flits
Het is bijna vakantie….wat een heerlijk vooruitzicht! Maar hoe leuk en fijn vakantie vieren ook is, toch zijn er een
aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U kunt hierbij denken aan alles wat met de voorbereiding te maken
heeft zoals de benodigde reispapieren en vaccinaties. Daarnaast kunt u met wat kleine maatregelen op uw vakantiebestemming zélf een heerlijke onbezorgde vakantie hebben. Voor tips kunt u kijken op
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie.aspx .

