RONDEELINFO
NIEUWJAARSWENSEN
Op dinsdag 10 januari startten we op school, na een kerstvakantie van ruim 2 weken. De koffie en
thee stond klaar en de oudervereniging had een leuke verrassing: voor ieder kind (en ouder) was er
een gelukskoekje, met daar in een persoonlijke wens van de oudervereniging van Het Rondeel.
2017 gaat vast een mooi jaar worden, waarin de oudervereniging weer een groot aantal leuke
activiteiten organiseert voor de kinderen!

DE RONDEEL NATUURIJS SCHAATSBAAN IS GEOPEND
Op woensdagmiddag konden de ijsmeesters zeggen: “It giet on, Ut geht deur”. Het liefst hadden we
gezien, dat de ijslaag wat dikker zou zijn, maar in verband met de verwachte dooi is besloten om de
Rondeel ijsbaan toch te openen. Het was supergezellig, één en al ijspret. Hoewel het ijs vooraan vrij
snel dooide, konden de kinderen tot het donker werd schaatsen, glijden en spelen. Oud en jong
samen op het ijs. Er was warme choco voor de kinderen, koffie en/of glühwein voor de ouders, de
muziek stond aan én er was een houtkachel om de sfeer te verhogen. Een dikke pluim voor de
oudervereniging en ijsmeesters 2017 (een groep enthousiaste (oud)ouders die tot diep in de nacht
bezig zijn geweest met het prepareren van de baan).
We hoopten ook donderdag nog te kunnen schaatsen, maar de kwaliteit van het ijs was niet goed
genoeg. In ieder geval kijken we terug op een zeer geslaagde schaatsmiddag!

IJspret op onze eigen Rondeel schaatsbaan!
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KICKBOKSCLINICS OP HET RONDEEL
In de maand januari krijgen de groepen 5 t/m 8 een echte kickboksclinic onder professionele leiding
van selfdefence4all. In deze twee weekse clinic krijgen de kinderen de grondbeginselen van het
kickboksen aangeboden. Hierbij komen de verschillende slaan en schoptechnieken aan de orde.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan discipline en respect hebben voor de sport maar
vooral ook je tegenstander. Al met al een hele leuke en vooral actieve clinic. Gymmeester Rens heeft
er voor gezorgd, dat deze lessen op school gegeven worden, tot groot enthousiasme van de
kinderen.
Ilse, Chemène en Celeste schreven: “We hebben veel geleerd in die 2 weken. En het was super leuk.
Omdat we veel technieken hebben geleerd. We hebben de eerste les bokstechnieken gedaan en de
tweede les traptechnieken zoals de opstoot en directe hoek”
Jade schreef over de voordelen die kickboksen volgens haar heeft: “Je kunt jezelf goed beschermen,
je krijgt er een betere conditie van als je veel oefent. Je verbrandt per intensieve kickboks workout
(van 1 uur) tussen de 400 en 800 calorieën. Door de explosiviteit van de training, train je ook je hart
en vaatstelsel. Dat is dus overal goed voor én het was heel leuk!”
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VOORLEESONTBIJT MET PIETER DERKS
De Voorleesdag 2017 vindt op Het Rondeel plaats op maandag 23
januari. Die ochtend leest de bekende Nederlander Pieter Derks voor
aan alle kinderen van onze school.
Wij vinden het ontzettend leuk en waarderen het enorm dat hij bij ons
komt!!!!
Allereerst zal hij voorlezen aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 in de
hal, daarna zal hij de groepen 1-2, 2-3 en 4-5 afzonderlijk in de klas
voorlezen. Wij weten zeker dat hij onze leerlingen een onvergetelijke
ochtend gaat bezorgen 
De oudervereniging zorgt die ochtend na het voorlezen voor ranja met
een kleine versnapering.
Het voorleesontbijt vindt landelijk plaats op woensdag 25 januari 2017.
Die dag lezen talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan
peuters en kleuters om zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen, te stimuleren. Voorlezen blijft ook leuk en leerzaam als je
zelf al wél kunt lezen, daarom organiseren we op Het Rondeel een voorleesdag voor álle leerlingen.
Voorleestips
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of
overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt.
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder
een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.
Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt
boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan. Ook in de boekwinkel kan men u
boeken tonen over speciale onderwerpen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer
prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij
hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander
onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de
kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?
Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze
kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een
knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.
Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te
spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Als u rustig voorleest, goed articuleert en
uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind
goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Basisschool Het Rondeel, Schoolstraat 29, 7037 AS Beek info@het-rondeel.nl

Rondeel- info 21 januari 2017

RONDEELINFO
VOORLEESTIPS (VERVOLG)
Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van
prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u
aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het
meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind
door een boek geboeid wordt.
Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat
er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks
leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen.
Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak
wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje
bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u
ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de
ontwikkeling van het taalgebruik.

EXTRA LUIZENCONTROLE
Omdat tijdens de luizencontrole na de kerstvakantie bleek, dat diverse kinderen uit de groepen 5 t/m
8 hoofdluizen hebben gehad en er nog neten waren, is er nogmaals een controle voor deze groepen
op woensdag 25 januari.
Wij vragen alle ouders:
-

Controleer uw kind zeer regelmatig op hoofdluizen/neten
Als er hoofdluizen zijn bij uw kind behandel dan zo snel mogelijk en geef dit door op school.
Blijf kammen, om er voor te zorgen dat de neten uit het haar gaan.

KRENTENBAARD




Er is bij een leerling van onze school krentenbaard geconstateerd.
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt
de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of een muggenbulten. De
infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen
voordoen.
De verschijnselen zijn;
In het begin met een blaasje dat openbarst en waarop een gele korst ontstaat.
vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een baard van krenten heeft.
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Krentenbaard: hoe krijg je het?
Veel mensen dragen de bacterie in de neus of keel bij zich zonder zelf ziek te zijn. De bacterie kan
verspreid worden door hoesten en niezen en door direct contact met vocht uit de blaasjes van
iemand met krentenbaard.
Besmetting kan plaats vinden via de handen of via speelgoed. Het kind kan zichzelf ook herinfecteren
door aan de plekken te krabben. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie dan volwassenen omdat
hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn
ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica. Daarom vragen we ouders
een kind met krentenbaard thuis te houden totdat de blaasjes zijn ingedroogd, of nadat de infectie is
behandeld.
De blaasjes afplakken met een pleister is niet wenselijk omdat hierdoor "broei" kan optreden en de
krentenbaard zal uitbreiden.

JEUGDPRINS BAS DE DERDE
Mogen we even voorstellen: Prins Bas de Derde met zijn gevolg!! Afgelopen zondag kwam er een
einde aan alle spanning en werd bekend gemaakt wie in 2017 Jeugdprins zou worden.
Prins Bas wordt bijgestaand door de adjudanten Jelmer en Mathijs en de hofdames Nina en Floor. En
natuurlijk door de Raad van 11, met Luna, Jilke, Dewi, Floor, Senna, Mika, Nigel, Darren, Luuk,
Wesleu, Tijmen en Marc. Drie maal een ALAAF!!
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VIJF GELIJKE TIJDEN
Met ingang van schooljaar 2017-2018 (komend schooljaar dus) gaan onze schooltijden veranderen.
Steeds meer scholen gaan over naar een ander rooster en binnenkort dus ook Het Rondeel.
Mede na een raadpleging onder de ouders is in de MR besloten, dat we volgend schooljaar overgaan
naar het 5 gelijke tijden model. Alle kinderen (groep 1 t/m/8) gaan van maandag t/m vrijdag naar
school van 8.30-14.00 uur.
In de (korte) middagpauze blijft iedereen op school om een boterham te eten. In de loop van dit jaar
ontvangt u meer informatie.
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