RONDEELINFO
PROJECT TUSSEN DE COULISSEN
Afgelopen maandag was de aftrap van het kunstproject “tussen de coulissen”. De kinderen
van groep 8 gaan onder de creatieve leiding van kunstenaar Geert van der Pol een kunstwerk
in het bos maken. Voor achtergrondinformatie over dit project: zie het persbericht op de
volgende pagina.
We begonnen met het voorlezen van een sprookje. De bosfee en alle dieren in het bos zijn
vreselijk geschrokken; grote bulldozers bedreigen het grote oerbos. De bosfee gaat de hulp
inroepen van de laatste draak. Maar dat kan zij niet alleen: ze heeft er de hulp van alle
kinderen van groep 8 bij nodig. Kunstenaar Geert is de boodschapper van de fee. Alle
kinderen van groep 8 hebben unaniem toegezegd, dat ze Geert en de fee gaan helpen. Ze
gaan samen de draak
tot leven brengen.
Donderdag
ontwierpen ze de
draak “op het platte
vlak”. De kop en de
staart van de draak
zijn al klaar—de bogen
van de draak worden
ingevuld door de
kinderen. Het wordt
een prachtig kunstwerk, dat we in de hal van de school neerhangen. Vanaf volgende week
gaan we bij ‘t Peeske aan het werk. De contouren van de draak staan al en de kinderen laten
de draak groeien. Op deze manier kunnen mensen(kinderen) boomscheuten terug geven
aan de natuur. Omdat de draak in het rond wordt gebouwd, ontstaat er een spannende
vertelplek. Op 8 december is het kunstwerk klaar en wordt het officieel in gebruik genomen.
We voelen ons zeer vereerd dat de kinderen van Het Rondeel zijn uitgenodigd om een
blijvend kunstwerk te maken.
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Persbericht vanuit de gemeente Montferland:

Start kunstwerk ‘Tussen de coulissen’ in Beek
Op woensdag 16 november start Geert van der Pol samen met leerlingen van basisschool ‘Het
Rondeel’ de bouw van een kunstwerk bij Uitspanning ‘t Peeske in Beek. Het kunstwerk is
onderdeel van het project ‘Tussen de coulissen’ van het Cultuur – en Erfgoedpact Achterhoek.
Op 7 november is de Beekse kunstenaar Geert van der Pol begonnen aan een lessenserie in groep
8 van Basisschool ‘Het Rondeel’ in Beek. Samen met de kinderen gaat hij een kunstwerk
ontwerpen en maken dat een blijvende plek krijgt in het landschap van Beek. Op 16 november
gaan zij achter Uitspanning ’t Peeske voor de eerste keer echt aan het kunstwerk werken. Het
kunstwerk is gebaseerd op een sprookje over een bosfee en een draak, dat door de kunstenaar
bedacht is.
Gedurende de maand november zullen de leerlingen van groep 8 samen met Geert van der Pol
aan het kunstwerk werken. Het wordt een vertelplek aan de rand van het bos, waar jong en oud
elkaar verhalen kunnen vertellen en voorlezen. 8 december is het klaar en kan iedereen het
kunstwerk bewonderen
‘Tussen de coulissen’
Deze beeldende activiteit valt onder het project ‘Tussen de coulissen’ van het Cultuur – en
Erfgoedpact Achterhoek, met als initiator kunstenares Mirjan Koldeweij. Het Cultuur- en
erfgoedpact Achterhoek is een samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten en culturele
ondernemers in de Achterhoek. Doelstelling van dit project is om Achterhoekse kinderen actief te
laten ontdekken en werkelijk te laten ondervinden wat de meerwaarde is van een kunstuiting in
relatie tot de landschappelijke waarde van hun naaste omgeving. Door een tastbaar Land-art
kunstwerk achter te laten in samenwerking met een, liefst lokale kunstenaar in het nabije
landschap, wordt dit ook beleefd door de bewoners en toeristen van Montferland. Het
gezamenlijke Land-art kunstwerk blijft bestaan en is te zien voor een ieder die er aan voorbij gaat.
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MONTFERLANDRUN
25 kinderen hebben zich opgegeven voor de Montferlandrun. Zij zijn volop aan het trainen, zodat ze
op 4 december in topvorm zijn!!

BAG 2 SCHOOL 18 NOVEMBER
Sinds enkele jaren coördineert de oudervereniging de kledingactie van Bag2School. Twee keer per
schooljaar wordt oude kleding ingezameld.
Kleding kan in gesloten zakken op school worden ingeleverd. Dit keer worden de zakken opgehaald
op 18 november. De kleding wordt direct gewogen en de oudervereniging krijgt €0,30 per
opgehaalde kilo. Het geld komt direct ten goede aan de kinderen van Het Rondeel.
De gesloten zakken kunnen onder schooltijd op school worden gebracht (en in de schuur naast de
fietsenstalling worden gezet) van maandag 14 november t/m donderdag 17 november.

Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding ( zowel baby,- kinder,- als
volwassen), schoenen (per paar, aan
elkaar geknoopt of met tape), lakens,
dekens, gordijnen, handdoeken,
knuffelbeesten, handtassen riemen en
ceintuurs.
Wat mag er NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde
kleding. Enkele schoenen,afgeknipt
materiaal, lappen, matten, tapijten,
kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren.
OP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De kinderen van groep 8 maken na het einde van dit schooljaar de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs. Binnenkort zijn er individuele gesprekken gepland waarbij de kinderen, ouders en
leerkrachten met elkaar bespreken welke vorm van Voortgezet Onderwijs past. Goede informatie
over het Voortgezet Onderwijs is hierbij van belang. Open dagen bezoeken en daarbij sfeer proeven
en vragen stellen is een belangrijk onderdeel. Vaak zien we, dat ook ouders en kinderen uit groep 7
alvast een kijkje gaan nemen bij de verschillende scholen van het VO. Een overzicht van de data
hebben we opgenomen in deze info.
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Op dinsdagavond 1 december organiseren we op Het Rondeel een algemene voorlichtingsavond over
het Voortgezet Onderwijs, bestemd voor de ouders van groep 8.
Twee mentoren/decanen van scholen uit het Voortgezet Onderwijs in Doetinchem verzorgen een
algemene voorlichting. De ouders van groep 8 ontvangen per mail een persoonlijke uitnodiging voor
deze avond. ’s Morgens krijgen de kinderen van groep 8 in de klas dezelfde voorlichting.

OPEN DAGEN 2016-2017
Metzo College (school voor VMBO en beroepsgerichte Mavo in Doetinchem)
vrijdag 27 januari van 18.30 – 21.30 uur
zaterdag 28 januari van 10.00 – 13.00 uur

:

Ludgercollege (school voor Mavo, Havo en VWO in Doetinchem)
zaterdag 4 februari van 10.00 – 15.00 uur
Rietveld Lyceum (school voor Mavo, Havo en VWO in Doetinchem)
zaterdag 21 januari van 10.00 – 15.00 uur
Ulenhof College (school voor Mavo, Havo en VWO in Doetinchem)
zaterdag 28 januari van 10.00 – 15.00 uur
AOC Oost (school voor VMBO in Doetinchem)
woensdag 25 januari van 14.00 – 16.30 uur en van 18.00 – 21.00 uur
Prakticon (school voor praktijkonderwijs in Doetinchem)
woensdag 01 februari van 14.30 – 16.30 uur en van 18.00 – 20.00 uur
Liemerscollege (school voor VMBO t/m VWO)
Didam: vrijdag 27 januari 2017 van 16.00 – 19.30 uur
Zevenaar: vrijdag 3 februari 2017 van 16.00 – 19.30 uur

GESPREKKEN
Vóór de herfstvakantie hebben de ouder-leerkrachtgesprekken of de kind-ouderleerkrachtgesprekken plaatsgevonden. In week 46 en 47 zijn de kind-ouder-leerkrachtgesprekken
voor groep 8 gepland: in dit gesprek wordt de schoolkeuze besproken.
De leerkrachten van de andere groepen plannen in de komende periode facultatieve gesprekken met
ouders—zij nodigen betreffende ouders uit. Mocht u als ouder een specifieke vraag aan de leerkracht
hebben, dan kunt u natuurlijk zelf ook een afspraak maken.
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