NIEUWSBRIEF MEI 2022
Vanuit de directie
De beloofde extra nieuwsbrief met daarin verslagen
en foto’s van diverse activiteiten die ondernomen zijn
door leerlingen en personeel!
We zijn nu echt bezig met de laatste loodjes van dit
schooljaar. De tijd vliegt voorbij! Maandag 6 juni (2e
Pinksterdag) en dinsdag 7 juni (studiedag) zijn de
leerlingen vrij. Vrijdag 24 juni is de laatste lesdag. In
deze nieuwsbrief alvast de indeling van de dagen
waarop leerlingen verwacht worden tijdens de
toetsweken.
Aanstaande donderdag en vrijdag gaan de leerlingen
van leerjaar 3 alsnog 2 dagen op schoolkamp. Dit kon
vorig schooljaar geen doorgang vinden. We wensen
hen heel veel plezier.

Herkansingen kunnen op vrijdag 8 juli en/of maandag
11 juli gemaakt worden. Een herkansing kan
aangevraagd worden bij mevr. Zuiderent voor
proefwerken waar een onvoldoende voor gescoord
is.

Paaslunch 2022
Op witte donderdag, 14 april jl., hebben we een
paaslunch georganiseerd onder alle leerlingen en al
ons personeel. We hebben iedereen gevraagd iets
lekkers mee te nemen en dit te delen met je
(mentor)klas. We hebben erg genoten van de lekkere
hapjes die er stonden en met name van de gezelligheid
en ontspannen sfeer! Voor herhaling vatbaar! Foto’s
zijn aan het einde van deze nieuwsbrief te vinden!

Veel lees- en kijkplezier,
Team PRC

Belangrijke data

Toetsweek einde schooljaar
Van 27 juni t/m 8 juli staan de laatste toetsweken op
het programma. Vrijdag 17 juni ontvangen de
leerlingen het rooster voor deze weken. Dit zal ook
in SOMToday komen te staan. Om alvast een idee te
geven wanneer de leerlingen op school verwacht
worden, hieronder de indeling:
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Schoolkamp Leerjaar 2
Op de dag van vertrek was het enthousiasme bij veel
leerlingen goed te merken. Iedereen had er veel zin in
om eindelijk op kamp te mogen. Na een aantal mooie,
steile hellingen te hebben gefietst, kwamen we aan bij
het zwembad.
Na het zwemmen hebben we onze weg naar de
jeugdherberg vervolgd. De leerlingen waren erg
vermoeid van de lange, intensieve fietstocht dus er
was lekker ruimte om even tot rust te komen of om
een potje voetbal met een andere school uit Duitsland
te spelen. Hier was wel te merken dat een aantal
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leerlingen de Duitse taal nog niet helemaal goed
beheerst. In de avond hebben we Bad Bentheim
verkend door middel van een smokkelspel.
Dag twee begon goed met een aantal vermoeide
oogjes aan de ontbijttafel. Na het ontbijt zijn we
vertrokken naar het kasteel in Bentheim. De kunst in
het kasteel werd zo mooi gevonden dat zelfs iemand
een schilderij mee naar huis wilde nemen. Dat zorgde
ervoor dat iedereen naar buiten moest door een goed
afgesteld alarmsysteem. In de middag was er tijd voor
een aantal spellen en hebben de leerlingen kunnen
winkelen in Bentheim. In de avond hebben we nog
gezellig bij het kampvuur gezeten. Deze avond was het
wat sneller stil en leerlingen waren snel in slaap.
Op de laatste dag zijn we na het ontbijt vertrokken op
de fiets terug naar school.

Toneelstuk/ Drama
Op vrijdag 24 juni wordt een toneelstuk ingeoefend
(in het Engels) over de Eerste Wereldoorlog met de
Phileas Fogg Theatre Company. De leerlingen blijven
de hele middag op school, voor eten wordt gezorgd,
het wordt een gezellige middag, ondanks het serieuze
onderwerp
Vanaf 19.00 bent u van harte uitgenodigd de
voorstelling bij te wonen in de gymnastiekzaal van het
Panta Rhei College

Het is een mooi project, er is veel voorkennis en er
wordt hard gewerkt!

Namens de docenten van het kamp willen wij alle
leerlingen bedanken voor deze leuke, gezellige tijd
samen!
De foto’s vinden jullie aan het einde van deze
nieuwsbrief!

Phileas Fogg
Twee weken geleden zijn de
derdejaarsleerlingen gestart
met een project voor het vak
Engels. Hiervoor worden
verschillende activiteiten
gedaan bij het onderwerp
Eerste Wereldoorlog (First
Worldwar/ WWI). De
activiteiten bestaan uit:
-

Het lezen en bespreken van het boek War
Horse van Michael Morpurgo.
Het kijken en bespreken van de film War
Horse van Steven Spielberg.
Het maken van een presentatie,
samenwerkingsopdracht.

In groepen (met duidelijke taakverdeling en
verantwoordelijkheden) wordt gewerkt aan verdieping
in verschillende onderwerpen die te maken hebben
met deze oorlog. Bijvoorbeeld over het inzetten van
dieren in de oorlog, propaganda, het verloop van de
oorlog. De groepen presenteren hun bevindingen
aan de medeleerlingen en docenten op 24 juni.
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Martin Bosma, Dilon Staal en Hanneke Mortier

Voor meer informatie: hanneke.mortier@attendiz.nl

Rijksmuseum Amsterdam
Leerjaar 3
Op 18 mei gingen de leerlingen van leerjaar 3 (samen
met enkele leerlingen uit leerjaar 2) naar Amsterdam
om daar een bezoek te brengen aan het rijksmuseum.
De busrit verliep voorspoedig en was bovendien ook
erg gezellig! Eenmaal in Amsterdam scheen het
zonnetje, het beloofde een mooie dag te worden. In
het museum hebben we ons verbaast over de vele
mooie kunstwerken en de rijke geschiedenis die
erachter schuil gaat. Voor wie het nog niet wist; een
absolute aanrader!
Na ons bezoek aan het Rijksmuseum was het tijd om
even de stad te verkennen of om op het museumplein
te chillen. Dit gebeurde uiteraard met het één en
ander aan zoetwaren en frisdrank, want ja, het is ook
wel een beetje een snoepreisje, toch?
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Iedereen kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.
Een compliment voor de organisatie én voor de
enthousiaste deelname. Foto’s van deze dag zijn te
vinden onderaan de nieuwsbrief!

CITO
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben in april CITO
toetsen gemaakt. De resultaten zijn binnen en zullen
door de mentoren meegegeven worden aan uw
zoon/dochter. De leerlingen van leerjaar 3 maken
deze week de CITO toetsen.

Vacature GMR voor ouders
Bent u een betrokken ouder die tijd vrij wil maken om
de belangen van ouders en leerlingen te behartigen?
Een ouder die op een positieve manier kritisch kan
zijn? En met een open houding schoolinhoudelijke
zaken kan benaderen? Dan nodigen wij u uit om zitting
te nemen in onze GMR! Als GMR-lid kunt u een
positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen en de
gang van zaken binnen Attendiz en voor de school van
uw kind. U bent nauw betrokken bij zowel de
algemene gang van zaken, als bij de school van uw
kind. U kunt meepraten én meebeslissen over het
beleid. U krijgt meer contact met andere ouders, het
team en het bestuur van onze stichting. Is uw
interesse gewekt? Stuur dan zo spoedig mogelijk een
mail naar:
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gmr@attendiz.nl
Ook uw vragen kunt u naar dit adres mailen. We zien
uw aanmelding gaarne tegemoet.

Vacature MR voor ouders
Bent u een betrokken ouder die de belangen van
ouders en leerlingen wil behartigen? Een ouder die op
een positieve manier kritisch kan kijken? En met een
open houding schoolinhoudelijk zaken kan benaderen?
Dan zoeken wij u om zitting te nemen in de MR. Als
MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de
ontwikkelingen en de gang van zaken binnen het Panta
Rhei College. U kunt meepraten en meebeslissen over
het beleid. U krijgt meer contact met andere ouders
en het team. Is uw interesse gewekt? Stuur dan zo
spoedig mogelijk een mail naar:

mr-pantarheicollege@attendiz.nl
Ook uw vragen kunt u naar dit adres mailen. We zien
uw aanmelding graag tegemoet!
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Foto’s Paaslunch 2022

Foto’s Dagje Rijksmuseum
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Foto’s Schoolkamp Leerjaar 2
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