
NIEUWSBRIEF APRIL 2022 

 

 
1 

Vanuit de directie 
Wat zijn de afgelopen 8 weken weer voorbijgevlogen!  

In de 3e week na de herfstvakantie stond de 

toetsweek voor alle leerjaren gepland. Voor de één 

een spannende week en voor de ander juist relaxed. 

Een punt dat uit onze evaluatie kwam, is dat we na 

deze toetsweek in maart iets meer tijd moeten 

inplannen om alle leerlingen goed de mogelijkheid te 

bieden om te herkansen. Dit nemen we mee bij het 

maken van de jaarplanning 2022-2023.  

  

Op 14 april heeft de Paaslunch plaatsgevonden. Wat 

een culinaire, maar vooral gezellige middag was dit! 

  

Leerlingen van leerjaar 2 en de begeleiders kijken 

terug op een geslaagd schoolkamp. Op de fiets naar 

Bad Bentheim, een bezoek aan het kasteel en 

gezelligheid rond het kampvuur. In de volgende 

nieuwsbrief volgen de verhalen en foto’s!  

  

Leerlingen van leerjaar 3 hebben in de week voor de 

meivakantie maatschappelijke stage gelopen. Helpen 

op de eigen basisschool, koffiedrinken met bejaarde 

mensen of ondersteunen bij Outdoorcare. Ook de 

verhalen en foto’s van deze stage volgen in een 

volgende nieuwsbrief.  

  

Nu eerst een welverdiende meivakantie voor iedereen 

zodat we op 9 mei weer fris en fruitig aan de laatste 

periode tot aan de zomervakantie gaan starten. In 

deze laatste periode die in totaal 10 weken duurt, zijn 

er nog 7 lesweken. Vrijdag 24 juni is de laatste lesdag 

voor alle leerjaren.  

Tot zover…we wensen iedereen een ontspannen 

meivakantie en tot maandag 9 mei!  

 

Team Panta Rhei College  

 

 

 

 

Cito afname 
De meeste leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben hun 

CITO toetsen afgerond. De antwoorden zijn 

verstuurd en na de meivakantie verwachten we 

hiervan de uitslag. U wordt hiervan op de hoogte 

gebracht. Bij de levering voor de leerlingen van 

leerjaar 3 was iets misgegaan, waardoor de afname 

voor dit leerjaar iets verschoven moest worden. Dit 

zal plaatsvinden op 16, 17 en 19 mei tijdens het 1e en 

2e lesuur.   

 

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 die nog toetsen in 

moeten halen, kunnen dit na de meivakantie alsnog 

doen met als deadline 19 mei.  

 

Toetsweken 27 juni t/m 8 juli 
Van 27 juni t/m 8 juli staan er 2 toetsweken op de 

planning. In deze weken worden voor alle leerjaren 

om de dag toetsen gepland. Tijdens deze weken 

hoeven leerlingen alleen naar school te komen voor 

het maken van toetsen en vervallen alle lessen. Dit 

betekent dat vrijdag 24 juni de laatste lesdag is. Het 

toetsrooster ontvangen leerlingen uiterlijk vrijdag 17 

juni. Op maandag 11 juli is er nog mogelijkheid om 

toetsen in te halen of te herkansen 
 

 

 

Belangrijke data 

26-05   Hemelvaartsdag  

   (leerlingen vrij) 

27-05   Extra dag vrij 

02-06 + 03-06  Schoolkamp leerjaar 3 

06-06 Tweede pinksterdag 

(leerlingen vij) 

07-06 Studiedag (leerlingen vrij) 

10-06 Uitje leerjaar 1 

22-06 Verkort lesrooster 

 (Leerlingen om 13.00 vrij) 

27-06 t/m 08-07 Toetsweken alle leerjaren 

12-07 Studiedag (leerlingen vrij) 

15-07 Studiedag en start 

zomervakantie t/m 26-08 
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Panta Rhei geodriehoeken 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kennis gemaakt 

met ons prachtige nieuwe logo! 

Alle leerlingen hebben daarom een klein cadeautje 

gekregen. Iedereen heeft een geodriehoek ontvangen! 

Zo houdt iedereen het logo bij de hand en kan 

niemand zeggen geen geodriehoek te hebben! 

 

 

Vertrek dhr. Greven 
Helaas heeft dhr. Greven aangegeven dat de 

combinatie van zijn werkzaamheden bij Saxion en die 

op het Panta Rhei College voor hem niet optimaal 

blijken te zijn. Dhr. Greven heeft de afgelopen 

maanden met veel plezier de lessen informatica 

gegeven waar we hem hartelijk voor bedanken. Dhr. 

Greven was deze week voor het laatst. Dit betekent 

dat er na de meivakantie tijdelijk geen docent 

informatica is. Er is inmiddels een vacature uitgezet.  

 

Soep voor Oekraïne 
Onder leiding van dhr. Greven is er een actie opgezet 

om geld in te zamelen voor Oekraïne. Voor € 1,00 

kunnen leerlingen en personeel soep kopen in de 

pauze. Alle opbrengst gaat naar ‘Twente voor 

Oekraïne’. De teller is geëindigd op € 150. Een mooi 

bedrag, wetende dat we niet zo’n grote school 

hebben.  

Een extra bedankje gaat uit naar Joris, Bram, Tara, 

Annemijn en Aisha. Zij hebben iedere dag goed 

geholpen bij deze mooie actie! 

 

 

 

De volgende keer, in…. 
U zal vast merken dat dit niet een heel rijkelijk 

gevulde nieuwsbrief is. Dat betekent niet dat er niks 

gebeurd is. Integendeel; in de laatste week voor de 

vakantie vonden de stages van leerjaar 3 en het 

schoolkamp van leerjaar 2 plaats. Iets daarvoor 

hebben we ook nog een paaslunch georganiseerd. Dit 

was helaas te kort dag om dit allemaal in deze 

nieuwsbrief te vermelden, dus u hebt volgende maand 

een extra dikke mei-nieuwsbrief in het vooruitzicht. 

Tot dan! 


