RONDEELINFO
EEN GELUKKIG NIEUW SCHOOLJAAR………
De eerste schoolweek met de kinderen zit er al
weer (bijna) op. We hopen, dat u allemaal een
mooie vakantie hebt gehad.
Ik wens ons allen een heel goed nieuw schooljaar
toe. Een schooljaar waarin we veel leren,
ontdekken, samenwerken, plezier maken en
groeien. Een jaar ook, waarin we elkaar
opzoeken en weten te vinden als er vragen zijn.
Een jaar waarin we hard werken en er ook tijd is
voor ontspanning. Ik heb er zin in!!
Een hartelijke groet,
José van Hal
Directeur Het Rondeel

5 GELIJKE TIJDEN
Afgelopen schooljaar hebben we 2 weken proef gedraaid, met ingang van het schooljaar 2017-2018
gaan de kinderen alle dagen naar school van 8.30-14.00 uur.
- De kinderen blijven tussen de middag allemaal op school.
- De kinderen nemen het gebruikelijke eten/fruit/drinken mee voor de ochtendpauze.
- De kinderen nemen brood en drinken mee voor de middagpauze. Geen snoep of
(verpakte)koek(jes) wilt u daar a.u.b. rekening mee houden? Ook geen pakjes drinken.
- De leerkrachten hebben (conform de cao) een half uur pauze.
- Tijdens de middagpauze begeleiden enkele leerkrachten en 2 overblijfkrachten de kinderen.
- Na het eten spelen de kinderen buiten. De middagpauze duurt ongeveer 3 kwartier( eten én
buiten spelen).
- Alle kinderen hebben deze week een koeltasje gekregen. Het is de bedoeling dat ze
broodtrommel en drinkbeker in dit koeltasje mee naar school nemen. De leerkrachten
hebben met de kinderen besproken, waar ze het tasje neer moeten zetten. Zo staat er een
extra kast bij de hoofdingang, waar de kinderen van groep 7 hun spullen neer kunnen zetten.
Bij de ingang van de onderbouw staat een kast voor groep 3. De andere groepen zetten de
tasjes in de vakken en op de kapstok neer en bij de kleutergroepen zijn extra bakken. We
gaan er van uit, dan iedereen het koeltasje gebruikt dat deze week is uitgedeeld. En we
zorgen er met elkaar voor, dat de hal bij de kapstokken netjes opgeruimd blijft 
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OVERGANGSPERIODE VÓÓR SCHOOLTIJD
De overgang naar het 5 gelijke tijdenmodel met de gewijzigde schooltijden heeft ook gevolg
voor de tijd waarop de kinderen ’s morgens verwacht worden. Alle kinderen zijn welkom op school
vanaf 8.25 uur, dan gaat de poort open en gaat iedereen naar binnen. Het zal even wennen zijn, in
plaats van 8.15 zal de poort om 8.25 uur open gaan. Dit heeft te maken met de CAO die voor
onderwijspersoneel geldt en waaraan we ons willen en moeten houden.
Om iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen, gaan de poorten tot de herfstvakantie nog
wel om 8.15 uur open. Monique en José hebben pleindienst op het grote plein en 1 van de
leerkrachten van groep 1/2 heeft pleindienst op het kleuterplein. Om 8.25 uur gaat de bel en gaat
iedereen naar binnen (ook de ouders van de onderbouwgroepen zijn nog van harte welkom).

LEZEN EN DE VERNIEUWDE SCHOOLBIBLIOTHEEK
Tijdens de eerste schoolweek besteden de leerkrachten, ook dit jaar weer, veel aandacht aan
voorlezen en het introduceren van nieuwe boeken in hun groep. Dit is er onder andere voor om te
zorgen dat de “zomerdip” zo klein mogelijk is. (De zomerdip is een terugval in leesniveau omdat er
gedurende de lekker lange vakantie minder is gelezen.)
Om de kinderen extra te motiveren om veel te lezen is er in de zomervakantie hard gewerkt aan een
up-date van onze schoolbibliotheek. Er zijn de nodige nieuwe boeken aangeschaft die (voorlopig) in
onze themakast staan. Daarnaast hebben we een tijdschriftentafel en gezellige leeshoekjes gemaakt.
Wij zijn blij met het resultaat en hopen dat dit alles bijdraagt aan het leesplezier van de kinderen.
U bent van harte welkom om zelf een kijkje te komen nemen in onze schoolbieb!
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7 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND IN DE GROEPEN
Op donderdag 7 september organiseren we de algemene informatieavond in de groepen. De
leerkrachten vertellen over het jaarprogramma, over de werkwijze en informeren u over (bijzondere)
activiteiten. Natuurlijk kunt u ook kennis maken met de leerkrachten van uw kind(eren) en met
andere ouders. De leerkrachten van de groepen 3, 6, 7 en 8 organiseren de informatieronde tussen
19.00-20.00 uur. De leerkrachten van de groepen 1, 2, 4 en 5 starten om 20.00 uur en eindigen rond
21.00 uur. Volgende week krijgen de kinderen een briefje, met opgavestrookje mee.

BEEKSE KERMIS
Maandag 28 en dinsdag 29 augustus hebben de kinderen
vrij, omdat het kermis is in Beek. De leerkrachten hebben 2
studiedagen.
Op vrijdag 25 augustus komt meneer Kluitman, voorzitter
van de schutterij in de groepen om kort iets te vertellen
over de kermis en de schutterij. Ook krijgen de kinderen een
VIP kaartje (= een vrijkaartje voor een kermisattractie en
een folder met informatie en kortingsbonnen. Op
dinsdagmiddag wordt traditiegetrouw ringsteken voor de
kinderen van de onderbouw georganiseerd. Deze keer in een modern jasje! De kinderen van de
bovenbouw mogen meedoen met koningschieten. De acitivteiten voor de kinderen beginnen om
13.00 uur.
We wensen iedereen die kermis gaat vieren gezellige dagen toe!

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2017-2018
Nogmaals alle vrije dagen op een rij:
28 en 29 augustus: de kinderen hebben vrij i.v.m. studiedagen van de leerkrachten (Beekse Kermis)
Herfstvakantie:

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie:

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Studiedag leerkrachten van PRO 8:

maandag 8 januari 2018. Alle kinderen hebben vrij

Carnavalsvakantie:

12 t/m 16 februari 2018

Goede Vrijdag:

30 maart 2018

Tweede Paasdag:

2 april 2018
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Meivakantie:

27 april t/m/ 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag:

21 mei 2018

Studiedag leerkrachten:

22 juni 2018. Alle kinderen hebben vrij

Zomervakantie:

16 juli t/m 26 augustus 2018

JUF CHRISTEL BEVALLEN
Op de allerlaatste dag van het vorige schooljaar is juf Christel bevallen van een mooie dochter,
genaamd Lise. Lise is geboren op 07-07-2017, een mooiere datum kun je je toch niet bedenken.
Juf Christel zal binnenkort nog op school komen om Lise te showen en op beschuit met muisjes te
trakteren aan haar groep. Wij wensen juf Christel, Maarten en Merel alle geluk en goeds.

RONDEELMEDEDELINGEN
-

-

-

Afgelopen woensdag was de hoofdluizencontrole. Diverse kinderen hebben (oude) neten.
We vragen iedereen om te blijven controleren en te blijven kammen!
Op 6 september start de cursus computertypen/word/powerpoint. De kinderen uit de
bovenbouwgroepen hebben zich hiervoor op kunnen geven. De opleiding wordt verzorgd
door IMB opleidingen; de docente heet Maureen Keurntjes. De eerste groep werkt van
16.45-17.45 uur, de tweede groep van 17.45 uur-18.45 uur.
Bij een leerling van groep 6 is krentenbaard geconstateerd.
De kinderen krijgen op school een potlood, gum, vulpen en kleurpotloden. Als ze willen,
mogen ze dit bewaren in hun eigen etui. Het is niet de bedoeling dat kinderen zelf van huis
allerlei bijzondere pennen, kneedgummen, stiften etc. mee naar school nemen.
Binnenkort is de kledinginzamelingsactie weer. Denkt u er alvast aan om uw oude kleding te
bewaren.
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