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VRIENDJESDAG 2019 
 

"Denk aan je vriendschapsband"  
 
Afgelopen woensdag was vriendjesdag 
2019.  
 
Vriendjesdag vond dit keer wat eerder in het 
schooljaar plaats in vergelijking met 
voorgaande jaren.  
 
We hebben mooi versierde locaties gezien 
en hebben deze dag stilgestaan bij 
vriendschap en er voor elkaar zijn. 
 
 

FOTOWEDSTRIJD #PANTARHEIS 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De uitslag is bekend. Kijk snel op onze facebookpagina welke foto’s gewonnen hebben of 
scroll naar de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief! 
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PANTA RHEI DAT ZIJN WIJ! 

 
We wensen alle kinderen én ouders veel plezier tijdens de komende presentaties van 
PANTA RHEI DAT ZIJN WIJ! De aanvangstijd is steeds 14.00u. De leerlingen gaan na 
afloop terug naar hun klaslokaal en komen om 15.00u naar buiten. 
 

TRAKTEREN - Wel een feestje, maar rondgang langs de klassen niet meer. 

 
Wat een feest als je jarig bent op school! De gewoontje van een taart, een kroon en liedjes 
blijven bestaan. Echter de rondgang langs de klassen niet meer. 
Op onze locaties Galjoenstraat en Lanciersstraat worden verschillende pauzetijden 
gehanteerd. Dit maakt dat lang niet alle leerkrachten tegelijk in de teamkamer zijn om de 
kinderen te feliciteren. Daarnaast verstoort het de les als er voortdurend jarigen 
binnenkomen.  
 
We hebben dan ook besloten om de verjaardag voortaan alleen in de klas te vieren en voor 
elke jarige te zorgen voor een mooie ondertekende kaart van alle teamleden die op die dag 
werken.  
 
Op onze locatie Don Sartostraat speelt dit niet, dus daar blijft de oude gewoonte in stand.  
 
Verder willen we u op het hart drukken, dat het niet nodig is om voor een traktatie voor de 
teamleden te zorgen! Wilt u uw kind graag in de klas laten trakteren? Zorg dan aub voor 
kleine, gezonde, traktaties! 
 

ATELIERS! En aanpassing op de kalender 

 
Beste (groot)ouders, 
Onze eerste ATELIER! ronde gaat kort na de herfstvakantie al van start! In de Don 
Sartostraat op vrijdagmiddag 1, 8, 15 november en in de Galjoenstraat en Lanciersstraat op 
woensdagochtend 30 oktober, 6 en 13 november. Wij kunnen dan heel goed extra handen 
bij de workshopgroepen gebruiken. Wie-o-wie komt ons helpen? Opgeven bij de leerkracht 
of via deze link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHw_eeqnr
Wb2JNk2sFDYsps29UNzZOWFdPV0ZZTUdOWUlYT0YyUVoxNjk2OC4u 
 
In de schoolkalender staat vermeld dat er spreekuren zijn om een ATELIER! Te leren 
verzorgen. Dit is echter alleen een scholingsmoment voor de teamleden van onze school. 
Vanzelfsprekend zijn wij heel blij met helpende handen om de ATELIERS! Mogelijk te 
maken. Wil je helpen? Graag dus!! Geef je svp op bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 
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SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

 
Beste ouders, 
  
Ik ben Anneloes Roeters, sinds dit schooljaar als 
schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de Panta Rhei. U komt 
mij misschien tegen op één van de locaties of we gaan met elkaar in 
gesprek als ik hulp kan bieden aan u als ouder(s) of aan uw 
kind(eren), daarom wil ik me aan u voorstellen.  
 
Ik werk al ruim 8 jaar bij het IMW, in de rol van maatschappelijk 
werker en als schoolmaatschappelijk werker in verschillende delen 
van Tilburg. Ik kan wel zeggen dat ik inmiddels goed de weg ken in 
de hulpverlening in Tilburg!  
Als schoolmaatschappelijk werker neem ik deel aan ondersteuningsoverleggen, geef ik 
advies en ondersteuning aan leerkrachten en kan ik hulpverlening bieden aan leerlingen en 
ouders, waarbij het gaat om sociaal-emotionele problemen en/of problemen in de 
thuissituatie. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfvertrouwen, echtscheiding, rouwverwerking, 
omgaan met conflicten of sociale vaardigheden. 
 Een aanmelding gaat altijd via de leerkracht naar de intern begeleider en komt dan met een 
aanmeldformulier met relevante gegevens bij mij. Samen met u bespreek ik wat er aan de 
hand is en spreken we af wat er nodig is om het op te lossen. Ik kan advies geven waar de 
juiste hulp is te vinden maar ik kan ook zelf begeleiding bieden.  
Een uitgebreide beschrijving van mijn taak en wat ik voor u kan doen, kunt u vinden  in de 
flyer (zie bijlage). 
Wie weet tot ziens! 
 
Anneloes Roeters 
 

INSPECTIEBEZOEK 

 
Mevr Rinalda heeft maandag 26 augustus een 
bezoek gebracht aan onze locatie aan de 
Galjoenstraat.  
 
Zij heeft het themaonderzoek ‘De overgang van 
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs’ 
uitgevoerd. 
 
Hierbij is zij in gesprek gegaan met een aantal 
leerkrachten van groep 7 en 8, interne 
leerlingbegeleiding, leerlingen en directie. 
 
De opbrengst van deze dag is het delen van nieuwe 
inzichten, bevestiging van zaken die prima verlopen 
en de bewustwording van een gedegen advies en de 
communicatie hieromtrent.  
 
We ontvingen complimenten voor de wijze waarop wij werken en dat maakt ons trots. 
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PILOT CULTUURCOACH 

 
Vanaf 1 oktober start onze toegewezen cultuurcoach Ilse. 
Samen met onze interne cultuurcoördinator Anja zullen zij 
samen sparren om ons cultuurbeleid verder te laten 
groeien.  
 
We houden jullie op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 

BETALING OVERBLIJVEN 

 
 Binnenkort ontvangt u een bericht van ClubCollect. ClubCollect ondersteunt basisscholen en 
ouderverenigingen met het collecteren van de betalingen voor overblijven én de 
ouderbijdrage volgens de richtlijnen van de AVG (De wet op Privacy) 
 
Wanneer u dit bericht ontvangt, kunt u dit veilig openen. Hierin vindt u namelijk uw factuur 
van het overblijven. Later in het schooljaar ontvangt u hierin ook een bericht van onze 
oudervereniging. 
 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan svp contact met ons op. 
  
 
 

FOTOWEDSTRIJD #PANTARHEIS 

 
 
Zie volgend blad! 
 
 
 
Tot zover de oudermededelingen van de maand september. 
 
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) 
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FOTOWEDSTRIJD #PANTARHEIS 

 
Dankjewel voor de vele foto’s met de hashtag (#)pantarheis 
 
Het werd een mooie zomer!  Dankjewel voor het delen!  
 
De zes prijzen gaan naar deze zes foto’s 
 
De uitslag: 

                            
Station Tilburg ‘here we go!’ - Juul Claasens  -   
Panta Rhei Vlissingen – Jeroen Hout 
Tilburgse Kermis – Nike de Nooij 
 

 
Minnie Mouse met PR Molentje - Oek van de Tuin    
Boot Panta Rhei - Marieke Mutsaers  
Eervolle vermelding – Marlies979 

 
Gefeliciteerd!  
Haal je prijs op bij Justin!  
Iedereen bedankt voor het meedoen En… 

Volgende zomer weer een nieuwe kans met      #pantarhei2020 


