RONDEELINFO
SLAGWERK MUZIEKWORKSHOP
Op maandag 13 maart kregen de kinderen van de groep 4 t/m 7 een slagwerkworkshop. Peter
Wolterinck is instructeur bij muziekvereniging Volharding en tevens paukenist bij Het Gelders Orkest
en onder zijn enthousiaste leiding konden de kinderen binnen één uur de workshop afsluiten met
een heuse drum presentatie. Na maat- en ritme klappen en stampen kreeg iedereen een emmer en
een drumstok en werd er volop meegedrumd met de muziek van Safri Duo (The Bongo Song).
Swingend, meeslepend en érg leuk!

HOOFDLUIZEN
Bij de laatste hoofdluizencontrole zijn in de bovenbouwgroepen luizen en neten ontdekt.
We vragen u, om uw kinderen thuis te blijven controleren en kammen.
Er zijn nogal wat meiden in groep 8 met lange haren. We adviseren de meisjes om de haren
voorlopig in een staart of een vlecht te dragen en niet los—dit om verdere verspreiding te
voorkomen. De her controle in de bovenbouwgroepen is 22 maart, direct om 8.30 uur.
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JUDOCLINIC KANJERS VOOR KANJERS
Budovereniging Shizentai heeft vorig
jaar van Kanjers voor Kanjers een
aanhangwagen met judomatten,
judopakken en sport- en
spelmaterialen gekregen. Door deze
mobiele judoschool wil Shizentai het
motto van Nieck-Jan Gal laten
voortbestaan en zo judo voor
verschillende doelgroepen, met en
zonder beperking, mogelijk maken.
Hierbij staat het ervaren van
judoplezier voor op!
Het motto van Nieck-Jan, overgenomen door Shizentai is, “hij die niet opgeeft, wint altijd”. Hiermee
bedoelt hij niet dat je altijd de eerste plek moet halen, maar dat je telkens probeert je grenzen te
verleggen en je doel aan te passen om zo jezelf sterker te maken.
Op 20 en 27 maart verzorgen judotrainer Tony van den Berg en Marie-Louise Gal judoclinics voor de
groepen 1, 2,3 en 4, in de speelzaal van Het Rondeel.

GOEDE DOELEN WEEK-HET RONDEEL DOET!
In de week van maandag 20 maart
vindt onze jaarlijkse goede doelen
week met het motto "Het Rondeel
Doet!" plaats. Dit jaar is er gekozen
voor een drietal doelen en
activiteiten.
Groep 1-2-3 zal op vrijdag 24 maart wederom pannenkoeken serveren. Ditmaal aan leden van de
KBO. Aan alle leden van de katholieke bond voor ouderen (regio Beek) is een uitnodiging verstuurd
om pannenkoeken te komen eten bij ons school. Omdat het restaurant nog niet vol is, mogen de
kinderen van deze groepen 2 mensen uitnodigen die een pannenkoek willen komen eten (voor een
vrijwillige bijdrage). De ouders van de onderbouw hebben hierover een extra mail ontvangen.
Groep 4-5-6 gaat oliebollen verkopen. In de week hieraan voorafgaand (14-20 maart) mogen de
leerlingen rond in hun familie, vrienden en kennissenkring om deze oliebollen te gaan verkopen. De
oliebollen worden vooraf besteld. De kinderen mogen maandag 20 maart de bestellijsten mee naar
school nemen. Op vrijdag 24 maart worden de oliebollen gebakken door de OV waarna ze op school
afgehaald kunnen worden.
Groep 7-8 doet mee aan de wereldwaterdag. Op woensdag 22 maart zullen zij een afstand van
ongeveer 8 km afleggen met (een) fles(sen) water in een rugzak. De kinderen hebben allemaal een
rugzak gekregen, die ze mogen houden. Ze lopen vanaf uitspanning ’t Peekse richting de uitkijktoren
en weer terug. Ook hen wordt gevraagd om sponsoren te werven in hun familie, vrienden en
kennissenkring.
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Op dinsdag 14 maart was er een gastles, gegeven door van leden van de Rotary Bergh. Zij hebben de
kinderen alles verteld over deze wandeltocht "wandelen voor water". De organisatie ligt ook in hun
handen. Maar dat is nog niet alles, zij zullen ook de opbrengst van deze wandeltocht aan het eind
verdubbelen.
We zullen geld inzamelen voor een eigen waterpunt op ons schoolplein. Dit puntstuk zal dan
geslagen gaan worden door Maarten Gerritsen. Dit past mooi in onze plannen om het schoolplein
aan te passen. Daarnaast wordt er geld ingezameld voor waterputten in Kenia en Gambia. Wij
hebben als stichting pro8 al jaren een hele nauwe samenwerking met scholen en gemeenschappen in
Gambia en zijn dan ook blij ons steentje weer bij te mogen dragen.
Vriendelijke groet van de oudervereniging en het team van Het Rondeel

VAN TRADITIONEEL ROOSTER NAAR 5 GELIJKE TIJDEN
Komend schooljaar gaat Het Rondeel over naar een 5 gelijke tijden model. Dat betekent, dat alle
kinderen iedere dag van 8.30-14.00 uur naar school gaan. Tussen de middag eet iedereen een
boterham op school. Dit schooljaar willen we “proefdraaien” (om ervoor te zorgen, dat we in het
nieuwe schooljaar soepel kunnen starten). Van 12 t/m 22 juni gaan we dit doen.
Dat betekent, dat de kinderen dan van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. We kunnen ons
voorstellen, dat u voor dit schooljaar de opvang van uw kind(eren) na schooltijd geregeld hebt en dat
dit afgestemd is op de huidige schooltijden- wellicht kunt u e.e.a. niet regelen tijdens de weken in
juni. Mocht dat het geval zijn, wilt u dan z.s.m. contact hierover opnemen met José van Hal? Wij
zorgen dan (in overleg met BSO en TSO) voor opvang. Meer informatie over de proefweken volgt in
de info van mei.
Als u problemen heeft met de opvang van uw kind(eren), bijvoorbeeld omdat de school eerder uit is,
wilt u dan z.s.m. contact opnemen met José van Hal? We inventariseren om hoeveel kinderen het
gaat en wij gaan de opvang tot 15.15 uur verzorgen.

MEDEDELINGEN
o
o

o

Herinnering: op 5 mei hebben de kinderen geen vrij. In het onderwijs was 5 mei altijd een
verplichte vrije dag en vaak viel 5 mei ook in de vakantie; dit schooljaar is dat niet het geval.
Het inloopspreekuur van de Jeugd Gezondheidszorg is op maandag 3 april van 13.00-14.00
uur. Jeugdverpleegkundige Violet Vallen is dan aanwezig. Op dinsdag 20 juni is het volgende
inoopspreekuur gepland, van 8.30 -9.30 uur. Jeugdarts Mieke Berghuis is dan aanwezig.
Een verzoek van de oudervereniging: nog niet alle ouders hebben de jaarlijkse ouderbijdrage
voor hun kind(eren) betaald. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt. Als u het geld nog niet
heeft overgemaakt, zou u dat alsnog willen doen naar bankrekeningnummer
NL37RBRB0918041414 t.n.v. Oudervereniging het Rondeel. Wilt u de voornaam en
achternaam van uw kind(eren) vermelden en de groep waarin ze zitten? Afhankelijk van het
aantal kinderen per gezin ziet de ouderbijdrage er als volgt uit:
1 kind
2 kinderen
3 kinderen

: € 17,50
: € 35,00
: € 52,50
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GESLAAGD!

Daar zijn ze mooi klaar mee…

Ties Ambting, Jari Dikker, Tijn Geutjes, Stan Heuveling, Pepijn Jansen, Ilse Jolink, Julian Oltmans,
Chemène Scholten, Mitchel ten Hove,
Yousra Thus, Vera van der Heijden, Dex Verberkt, Marij Ambting,
Sem Bosman, Tess Engelen, Hester Hermens, Elisa Rosendaal,
Diede Sanders, Carlijn Strikkeling, Jada ten Broek, Laurien Terberg, Céleste van den Berg, Kim
Weggemans en Fay Willemsen.
…die leerlingen van Het Rondeel. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint.
Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven!
Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met
dit resultaat: 100% geslaagd; gem. 113 aanslagen per minuut.
Ook meedoen? De nieuwe cursus start weer in september/oktober 2017.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.imb-typen.nl of neem contact op met
IMB opleidingen Doetinchem tel. 0314 – 39 40 25.
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