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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste schoolweek van schooljaar 2019-2020 ligt alweer achter ons. We zijn goed gestart 
met een team van 52 leerkrachten en onderwijsondersteuners. Alle vacatures zijn ingevuld 
en we hebben ons team met vijf nieuwe collega’s versterkt. We zijn er trots op dat we 
hebben kunnen investeren in meer extra handen in de groep, een eigen vervangingsschil en 
een uitbreiding van fte’s en expertise in ons zorgteam. Hiermee verwachten we dat we nog 
beter tegemoet kunnen komen aan het verminderen van de werkdruk, het verder verhogen 
van onze onderwijskwaliteit en het nog beter invullen van passend onderwijs. 
 
We zullen u via de diverse kanalen op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen en  
Wensen alle leerlingen en ouders een heel fijn schooljaar toe! 
 
Namens team Panta Rhei 
 
Justin Vliegenthart 
Directeur obs Panta Rhei 
 

OUDERBETROKKENHEID 3.0 

 
 
We zijn gestart met ouderbetrokkenheid 3.0. 
 
Wij zetten in op een goede samenwerking tussen school en ouders. 
Deze samenwerking willen we baseren op gelijkwaardigheid en het 
op een respectvolle manier voeren van gesprekken.  
 
De eerste nieuwjaarsreceptie was een groot succes en danken 
iedereen voor de grote opkomst. Een mooie start voor een gelukkig 
nieuw schooljaar! 
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Ook worden er volop startgesprekken gevoerd. Heeft u al een 
afspraak gemaakt met de leerkracht van uw kind? 
 
Nog even herhaling van de achtergrondinfo: 
Tijdens dit gesprek leert u de (nieuwe) leerkracht kennen en 
andersom. Maar ook het kind is aanwezig. Immers: wanneer uw 
kind ziet dat ouders en school samen goed met elkaar overweg 
kunnen, dan bevordert dat de ontwikkeling van uw kind. Tijdens 
dit gesprek spreekt u met de leerkracht af op welke manier u 
door het jaar heen contact blijft houden over de ontwikkeling 
van uw kind. U maakt samen met de leerkracht van uw kind dus 
afspraken op maat.  
 

Wij wensen iedereen een fijn startgesprek toe! 
 

STUDIEDAGEN 

 
In de schoolkalender heeft u alle studiedagen op een rijtje. Op deze studiedagen staat onze 
teamscholing centraal waarbij we werken aan onze ambities: 
 

- Missie en visieontwikkeling 

Panta Rhei 

- Organisatie van leren 

doorontwikkelen 

- Focus op de professional 

vergroten 

- Focus op goed lesgeven 

versterken (zie afbeelding 

edi-model) 

- Kwaliteitszorg Panta Rhei 

verder ontwikkelen en 

versterken 

 
Panta Rhei is in beweging en 
ontwikkelt op alle domeinen. 
 
Dit is goed voor leerkracht – leerling 
en partners. We hopen dan ook dat 
het plezier in leren verder vergroot 
en dat de opbrengsten meetbaar en 
voelbaar zijn. 
 
 
 

PARKEERBELEID GEMEENTE TILBURG 

 
Helaas komt het nog weleens voor dat onze ouders een proces verbaal krijgen voor 
onbetaald parkeren tijdens het halen en brengen van hun kind(eren). 
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Ondanks de afspraak dat mij is toegezegd dat er een gedoogbeleid 
geldt voor Tilburgse scholen (alleen een kwartier voor en na de start en eindtijd van 
de school) wordt dit niet altijd nagekomen. Je kunt hier dus niet blind op vertrouwen 
en ik zou het risico dus ook niet lopen. Ik ga binnenkort wel weer in gesprek en zal 
jullie op de hoogte houden. 
 
Nog even een paar tips: 

 

- Na het krijgen van een boete voor onbetaald parkeren heb je nog een kwartier de tijd 

om een kaartje te kopen. Na deze tijd wordt je kenteken opnieuw door het systeem 

gehaald en de boete definitief vastgesteld. (kaartje met kenteken of parkmobile app) 

 

- Je krijgt altijd een boete als het voertuig buiten een parkeervak staat geparkeerd. Op 

de stoep of in de kiss & ride zone (zonder bestuurder) is dus altijd een boete. 

 

- Parkeren kan ook achter het wokrestaurant in de Schoenerstraat. 

 

- Locatie Don Sartostraat is (nog) vrij parkeren in de vakken. 

 

- Op de fiets of lopend naar school heeft natuurlijk altijd de voorkeur. 

 

HUISVESTING EN GEBOUWEN 

 
In deze categorie zullen we u op de hoogte houden van investeringen aan en in gebouwen. 
 

- De locatie Don Sartostraat heeft nieuwe leerlingsetjes in gebruik genomen. Ook het 

overig meubilair zoals kasten en speel-leerplekken in de gangen wordt vervangen. 

Het is prachtig geworden en we krijgen hier dan ook veel complimenten over.  

- De locatie Galjoenstraat krijgt ook geleidelijk nieuw meubilair voor de leerlingen. 

Er zijn drie hoogtes voor de tafels. Groep 3 – groep 4 en 5 t/m 8. De stoelen hebben 

drie maten en de leerkrachten meten uit voor welke leerling welke hoogte en stoel het 

meest geschikt is.geniet van het mooie meubilair en ga er zuinig mee om. 

 

- De locatie Lanciersstraat krijgen nieuwe leerplekken in de aula en de gangen. Zo 

kunnen de leerlingen op de gangen rustig in groepjes werken aan tafels en stoelen 

die voor de bovenbouw passend zijn. 

Binnenkort zullen de eerste aanpassingen gedaan worden. Het wordt mooi! 

 

 

- Op de locatie Galjoenstraat zijn ze deze week gestart met het aanbrengen van 

Warmtewerend folie op de ramen. Het houdt zonlicht buiten en draagt bij aan koelere 

lokalen. Ook zullen we een investering doen in ‘koelers’ (nieuwe begroting vanaf jan. 

2020) die ingezet gaan worden op zeer warme dagen. 

 

Een aantal klaslokalen en kantoren op de locaties Galjoenstraat en Lanciersstraat 

hebben nieuwe deuren gekregen. In deze deuren zit een raam zodat de ruimtes een 

meer open karakter krijgen. Transparant en mooi. 

 
 



Schooljaar 2019-2020 – Oudermededelingen Augustus 
 
 

 

 

#PANTARHEIS 

 

 
De ludieke zomerfoto wedstrijd was een succes. Velen van jullie hebben met of zonder panta 
rhei molentje de hashtag pantarheis gedeeld op facebook of instagram. Dankjewel voor 
zoveel enthousiaste reacties! 
 
De jury komt vandaag bijeen en binnenkort worden de prijswinnaars bekend gemaakt! 
 

 

 
Tot zover de oudermededelingen. Heeft u vragen of opmerkingen horen wij dat graag! 
 
Namens team Panta Rhei,  
Bedankt voor het lezen en tot de volgende maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Justin Vliegenthart (directeur) 
 


