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Een moment van bezinning 
Dat was dan weer een schooljaar. Weer een turfje op 

de muur, weer een vinkje in het vakje. We praten er 

nu over alsof het niks is, maar laten we even stilstaan 

bij wat we dit jaar gedaan hebben en bereikt hebben. 

We hebben namelijk weer een hele lichting derdejaars 

leerlingen uitgezwaaid. Zij slaan hun vleugels uit, klaar 

om de wijde wereld in te trekken. Op hun plek staan 

nu enthousiaste tweedejaars leerlingen te trappelen 

om te beginnen met hun (waarschijnlijk) laatste jaar 

op Panta Rhei. Ook zijn er meerdere eerstejaars en 

tweedejaars leerlingen uitgestroomd. En zo schuift 

elke lichting zomaar weer een jaartje door. 

 

We hebben te maken gekregen met het één en ander 

aan personele wisselingen. Er vertrokken collega’s, er 

kwamen nieuwe. Hoe lastig dit gemis was om op te 

vullen, ik denk dat ik namens het hele team spreek dat 

we hierin ook weer onze veerkracht hebben laten 

zien en dat we de neuzen allemaal dezelfde kant op 

hebben staan. 

 

Dan waren er nog de vele uitstapjes en feestelijkheden 

die we dit jaar weer hebben mogen organiseren en 

vieren. Zo hebben we twee schoolkampen in één jaar 

gehad (en dit is zo goed bevallen dat we deze trend 

gewoon doorzetten naar volgend schooljaar), we zijn 

naar Amsterdam geweest, naar Slagharen, we hebben 

de bekende feestdagen gevierd, mentoren hebben 

leuke dagjes uit gehouden. U zult het vast 

doorhebben; ik kan wel een pagina vullen. 

 

Dit was eveneens het schooljaar waarin het ‘oude 

gewoon’ weer het ‘nieuwe gewoon’ werd. We 

konden de coronamaatregelen grotendeels loslaten en 

genieten van een schooljaar zonder lockdowns, 

mondkapjes en afstandsonderwijs. Dit betekende 

bijvoorbeeld ook dat we weer eens een ‘fysieke’ open 

dag konden houden, waarbij we onze toekomstige 

leerlingen persoonlijk mochten ontvangen en onze 

leuke school konden laten zien. Hoe fijn en vertrouwd 

dit alles ook is, dit hebben we twee jaar lang niet 

meer zo kunnen doen. Het klinkt gek, maar ik denk 

dat dit stiekem best veel energie heeft gekost. Voor 

zowel de leerlingen als het team. 

 

 

Dan heb ik nu mijn bruggetje gevonden om iedereen 

een goede vakantie toe te wensen. We hebben het 

met zijn allen verdiend. We kunnen terugkijken op 

een jaar met hoogtepunten en ook dieptepunten, 

waarin mijns inziens de hoogtepunten overheersen. 

Voor de leerlingen en ouders die we niet meer 

terugzien: heel veel succes en wijsheid op jullie 

vervolgschool. Voor degenen die we wel (terug)zien 

in het nieuwe schooljaar: tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 

29 aug   Start nieuw schooljaar 

29 en 30 aug  Kennismakingsgesprekken 

31 aug Eerste lesdag 

8 en 9 sep Schoolkamp leerjaar 3 

9 sep Sportdag leerjaar 1 

14 sep Info avond leerjaar 1 + 2 

19 en 20 sep Studiedagen team: 

leerlingen vrij 

21 sep Schoolfotograaf 
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Schoolkamp Leerjaar 3 
Er zijn de derdejaars leerlingen, vanwege corona, 

nogal wat uitjes door de neus geboord, dus twee 

gezellige dagen kamp had iedereen wel verdiend!  

We vertrokken in fietsgroepen vanaf school en 

middels opdrachten en stops onderweg arriveerden 

we uiteindelijk bij het Rutbeek. Hier zijn we wezen 

tuben en kanovaren èn bijna iedereen heeft een plons 

gemaakt in het water. We troffen het enorm met het 

mooie weer.  

Na het Rutbeek fietsten we door naar De Burinkshof 

in Buurse, waar we hebben genoten van de ruimte, 

het voetbalveld en de barbecue met heerlijke salades, 

verzorgd door Lorenzo, Stasja en dhr. Ten Napel. Het 

avondprogramma bestond uit Weerwolven, het ‘Ik 

hou van Holland’ spel en gezellig kletsen in de tuin.  

Na een korte nacht, de één had iets meer geslapen 

dan de ander, hebben we heerlijk ontbeten, gezongen 

voor de jarige mevrouw Kersten en toen alles weer 

opgeruimd. Op de fiets terug naar school en genoten 

van twee mooie dagen! De foto’s zijn te vinden 

achterin deze nieuwsbrief! 

 

Dagje zwemmen Twentebad 
Afgelopen woensdag zijn we met bijna de hele school 

wezen zwemmen bij het Twentebad. Het was een 

heerlijke ochtend, volop zon en verkoelend water!   

Een mooie afsluiter van dit schooljaar; we wensen 

iedereen dan ook een hele fijne vakantie!  

 

Street Art kunstwerk 
Sinds deze week valt er een werkelijk prachtig 

kunstwerk van Ilse Proveniers te bewonderen in de 

hal. We zijn enorm blij met deze aanwinst in de hal. 

Bedankt Ilse! 
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Foto’s Schoolkamp Leerjaar 3 
 

 

 

 

 


