RONDEELINFO
CREA CIRCUIT
In het nieuwe jaar willen we starten met een crea circuit. Op vrijdagmiddag gaan we een cyclus
opzetten voor de kinderen van groep 3 t/m 8 (de kleutergroepen hebben Nijntje gym). We willen met
verschillende onderdelen aan de slag; van drama tot tekentechnieken, van koken tot muziek van
techniek tot……. We zijn volop bezig met bedenken en uitwerken van afwisselende opdrachten die
kinderen uitdagen tot nieuwsgierig en ontdekkend leren. Ons streven is, om met groepen te werken
van ongeveer 15 kinderen. Daarom zouden we het heel fijn vinden, als ouders komen helpen. Vindt u
het leuk te timmeren of te fotograferen of heeft u een heel andere kwaliteit die binnen het circuit
zou passen én u vindt het leuk om met een groep kinderen hieraan te werken? Aarzel dan niet ☺ en
stuur een mail naar juf Christel: c.spekschoor@pro8.nu Na de vakantie neemt ze contact met u op, u
heeft dus nog even tijd om onder de kerstboom na te denken!

VAKANTIEACTIVITEIT IN DE KERSTVAKANTIE
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RONDEELINFO
SPORTBUURTWERK VANAF JANUARI
Ook in 2018 is er weer een buurtsportwerk.
Wat? gratis sporten onder leiding van een combinatiefunctionaris van Welcom
Waar? Sporthal De Kolkstede
Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Wanneer? 10 en 24 januari, 7 en 28 februari, 14 en 28 maart Tijd: 14.30-15.30
Denk aan? Sportkleding
Vragen: mail naar t.hogeland@welcommail.nl
*Meedoen is op eigen risico

MONTFERLANDRUN
Begin december was de
Montferlandrun en zoals u weet
deed een team van ruim 20 lopers
van Het Rondeel mee. En niet
zonder succes! Buiten het feit, dat
iedereen heel goed heeft gelopen
en er veel plezier aan heeft
beleefd, heeft het team van
kinderen van 8 en 9 jaar de tweede
prijs en het team van 10 en 11
jarigen de derde plaats behaald in
de Jeugdloop. Gisteren werden 2
mooie bekers op school
afgegeven!!

PRINS(ES) CARNAVAL VERKIEZING
Vandaag is in groep 8 de prins(es) Carnaval gekozen. Aan juf José de eer om een envelop te trekken,
met daarin de naam van de prins(es) met zijn of haar gevolg. Wij weten de uitslag natuurlijk nog
niet—de envelop blijft dicht tot het jeugdprinsenbal in januari!!
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RONDEELINFO
KERST 2017
Met veel plezier kijken we terug op de Kerstviering van
donderdagavond. De klassen waren sfeervol versierd, de tafels
prachtig gedekt en vanaf 17.15 uur werden de meest
bijzondere en lekkere gerechten binnen gebracht voor het
buffet. De kinderen kwamen binnen, mooi aangekleed voor
een (Kerst)avondje uit! Om half 6 werd in iedere groep het
buffer geopend en het was super gezellig. De kinderen en
leerkrachten genoten; van het samen eten, van het uitkiezen
en proeven van allerlei lekkers én van alle gezelligheid.
Om 18.15 uur begon de film. Juf Simone heeft met de
kinderen van groep 3 en 4 het Kerstverhaal op een bijzondere
wijze gefilmd. Met z’n allen hebben we met veel plezier en
soms ademloos gekeken en geluisterd.
Na de prachtige Kerstfilm gingen we terug naar de klas, waar
de oudervereniging een heerlijk toetje uitserveerde. En
sommige kinderen gingen zelfs verder met eten van het buffet
☺
Rond 19.00 uur kwamen de ouders en was er warme choco
en glühwein. Het kleuterplein was versierd met lichtjes en er
stonden vuurkorven. Het Rondeelkoor zong Kerstliederen en
verschillende muzikanten speelden kerstliedjes. Het was
gezellig druk, lekker informeel en iedereen zocht elkaar op
voor een praatje.
Dank voor iedereen die een steen(tje) heeft bijgedragen aan
deze prachtige avond. De ouders en kinderen die al het
lekkers voor het buffet maakten, de oudervereniging die weer veel werk heeft verzet. Alle kinderen
ook, die met goede zin en veel gezelligheid bij de viering waren.
Persoonlijke noot van José: Afgelopen donderdag was de laatste Kerstviering die ik meemaakte op
Het Rondeel. Ik heb met volle teugen genoten! Van het kijken naar de kinderen, van de sfeer, van de
kerstfilm, van de gesprekken met kinderen en ouders. Het Rondeel heeft een heel speciaal plekje in
mijn hart en veel mooie herinneringen neem ik met een (glim)lach mee. Ik dank iedereen voor de
fijne samenwerking! Ik wens iedereen fijne feestdagen en een heel goed 2018, vol mooie
gebeurtenissen en ontmoetingen.
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