RONDEELINFO
CARNAVAL
Het grote carnavalsfeest staat al weer bijna voor de deur. De
voorbereidingen zijn reeds
getroffen…..!
Vrijdagmiddag 24 februari is het zover!
Wijziging schooltijden
Op vrijdagochtend 24 februari

zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.

De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn vrij vanaf 11.00 uur.
 Voor de kinderen die dit schooljaar zijn ingestroomd en de kinderen van groep 1
laten wij de keuze aan de ouders of zij hun kind wel of niet naar het feest laten
gaan. Wilt u dit uiterlijk donderdag 23 februari aan de leerkracht van uw kind doorgeven?
 Vanaf 12.25 uur verzamelen alle kinderen zich weer op school.
(groep 1 t/m 4 verzamelen zich direct in hun groep, groep 5 t/m 8 eerst op het schoolplein.)
 Rond 12.30 uur vertrekken we dan, samen met onze jeugdprins Bas de 3e en zijn gevolg, in
een lange optocht naar ‘t Vlègelhuus (Gildehuis) voor een gezellige feestmiddag.
 Rond 15.00 uur lopen we met z’n allen in optocht terug naar school. Hier kunnen de kinderen
opgehaald worden ( 1 t/m 4 in de klas).
 In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er tóch kinderen opgehaald worden bij het
Gildehuis. De leerkrachten zijn hier niet altijd van op de hoogte. In verband met het overzicht
over de kinderen en de groepen vragen we u dit dan ook niet te doen.
 Mocht het toch echt noodzakelijk zijn uw kind bij het Gildehuis op te halen, wilt u dit dan
tijdig doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
 We willen u vragen om uw kind geen kleine attributen, spuitbussen of confetti mee te
geven.
Wij verheugen ons samen met de kinderen op een heel gezellig carnavalsfeest!
Alaaf!
OV en team Het Rondeel.
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MONTFERLAND’S GOT TALENT
Montferland barst van het talent! In de gemeente zijn veel zangers, dansers, goochelaars,
acrobaten, muzikanten , enz.
Net als vorig jaar willen Puck&Co en Welcom talenten een kans geven om zich te laten zien/
horen.
Daarom gaan ze ook in 2017 weer een heuse wedstrijd houden: Montferland’s got talent!
Vorig jaar was het een groot succes met talenten van 10 scholen. Uiteindelijk gingen alle
talenten met een ervaring rijker en Fleur en Janne met de hoofdprijs naar huis. Zij zongen
live en begeleidden zichzelf op de gitaar. Daarmee wonnen ze de beker en een culturele
workshop naar keuze voor hun eigen klas.
De grote finale van Montferland’s got talent 2017 is op woensdag 29 maart in het Liemers
College van Didam vanaf 15.30 tot ongeveer 17.00 uur.
De winnaar van deze finale krijgt naast de roem een muziekworkshop naar keuze voor zijn
of haar eigen groep!
Elke school mag 1 of maximaal 2 talenten/acts leveren voor de finale op 29 maart. Dit kan
een mooie dans zijn, een muzikant of popband, een goochelaar, een korte toneelsketch of
wat dan ook. Het kan dus een solistisch optreden zijn of iets met een groep.
De kinderen die naar de grote finale gaan krijgen van ons een gratis coachingsworkshop
cadeau, waardoor ze hun act nog mooier kunnen maken voor de presentatie. Deze
workshops zijn na schooltijd bij één van de vestigingen van Puck&Co op 7, 14 en 21 maart
2017. Het tijdstip wordt later bekend gemaakt. Welke workshop waar wordt gegeven hangt
af van de aanmeldingen. De organisatie neemt contact op met de talenten en maken de
afspraken.
Wil je meedoen? Maak dit dan zo snel mogelijk kenbaar bij juf José. Zij moet voor 24
februari de deelnemer(s) van Het Rondeel doorgeven.
De organisatie zou het fijn vinden als er van de talenten een kort filmpje van maximaal 1
minuut wordt gemaakt dat ze tijdens de finale kunnen gebruiken. In dat filmpje stellen de
talenten zich voor en vertellen ze iets over hun act. Vorig jaar hebben sommige scholen dat
door leerlingen laten maken of door een ouder van één van de deelnemers dit zullen we
nog verder bespreken.
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OUDERGESPREKKEN
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze week het rapport mee gekregen. In de komende weken
worden de oudergesprekken gehouden (voor alle groepen). De leerkrachten hebben via de mail een
uitnodiging naar de ouders gestuurd. Als u nog geen afspraak heeft gemaakt, wilt u dat dan doen?
In groep 8 worden ouders én kinderen voor een gesprek uitgenodigd; zij hebben een
schoolkeuzegesprek met de groepsleerkrachten.

VERKEER GROEP 7
De kinderen van groep 7 gaan op donderdag 6 april het theoretisch verkeersexamen doen. Ze
kunnen thuis al goed oefenen met de examens van voorgaande jaren op examen.vvn.nl. Ze hebben
in de huiswerkmap een planning voor het oefenen. Ook hebben ze een overzicht met de
verkeersborden gekregen. De verkeersbegrippen en –regels/afspraken krijgen ze nog mee naar huis.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Op 14 april wordt het schoolvoetbaltoernooi voor de Montferlandse basisscholen georganiseerd
(traditiegetrouw op Goede Vrijdag). Het wordt gehouden op het sportpark “De Meikamer” en de
organisatie van het toernooi is in handen van VV de Sprinkhanen te Nieuw Dijk.
We gaan verschillende teams inschrijven:
-

Meisjesteams recreatie  groep 5/6 en 7/8 (er wordt gespeeld met een 7- tal)
Jongensteams recreatie  groep 5/6 en 7/8 (er wordt gespeeld met een 7- tal)
Prestatieteam jongens  groep 7/8 (er wordt gespeeld met een 11-tal)

Namens de oudervereniging coördineren Annemieke Soeter en Ellen Heuveling e.e.a. rondom de
organisatie op schoolniveau. Annemieke is zelf voetballer en trainer; zij zal verschillende ouders
vragen om te trainen/begeleiden. Voor de teams van groep 5 zoeken we nog trainers/leiders. Als u
dit wilt doen, geeft u dat dan door aan Annemieke, Ellen of José?
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ZIEKE LEERKRACHT EN GEEN INVAL
De griepgolf waart door Het Rondeel. Veel kinderen zijn ziek (geweest) en ook leerkrachten werden
geveld. Juf Christel was maandag ziek. Normaliter komt er dan een invalleerkracht van de
vervangerspool. Maar het PON kon ons niet helpen - er was geen invaller meer beschikbaar. Op
maandagmorgen heeft juf José voor de klas gestaan en ’s middags zijn de kinderen van groep 8 naar
huis gegaan. Dat doen we niet zó maar. Iedere leerling heeft naar huis gebeld, zodat alle ouders op
de hoogte waren en wij ook wisten dat de kinderen naar huis konden/mochten. Een kleine groep
kinderen is op school gebleven; ze hebben geholpen in groep 1/2. Op dinsdagmorgen moest juf Linda
ziek naar huis. Juf Carla heeft tot 10 uur les gegeven, daarna heeft juf José het over genomen. Op
woensdag heeft juf Richelle voor de groep gestaan en op donderdag was er wel een invaljuf
beschikbaar. Geen ideale situatie natuurlijk, maar soms is er sprake van overmacht. Heel fijn, om te
merken, dat de kinderen écht hun beste beentje hebben voor gezet!!

EVEN VOORSTELLEN

Hoi!
Even voorstellen: mijn naam is Kris van de Westeringh
en ik ben 32 jaar. Ik woon in Wehl. Sinds september
'16 volg ik de deeltijd pabo aan de Iselinge in
Doetinchem en ik hoop deze opleiding in 2 jaar af te
ronden. Tot juni loop ik stage op de dinsdag en
donderdag in groep 6, bij juf Thea en juf Richelle. Ik
kijk erg uit naar de komende maanden, wie weet
spreken we elkaar op Het Rondeel!
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