RONDEELINFO
EXCURSIE NAAR KASTEEL BERGH
Op donderdag 13 oktober zijn de kinderen van groep 7 en 8 met de bus naar Huis Bergh
geweest. Ze hebben daar veel geleerd over rituelen en
gebruiken bij feesten van diverse religies. De kinderen
moesten van allerlei voorwerpen uitzoeken bij welke
godsdienst ze hoorden. Aan bod kwamen het Christendom,
het Jodendom, het Hindoeïsme, de Islam en het
Boeddhisme.
Er werd ook aandacht besteed aan de achtergronden van
de verschillende feesten. Met behulp van i-pads konden de
kinderen schilderijen scannen en deze kwamen dan tot
leven en vertelden een verhaal, bijvoorbeeld over de
oorsprong van het Sinterklaasfeest of de oorsprong van
Allerheiligen.
Aan het einde mochten ze ook nog de toren van het kasteel
beklimmen. Ze hebben een leuke en leerzame ochtend
gehad!

STUDIEDAG VOOR LEERKRACHTEN:OP KLASBEZOEK
Afgelopen woensdag waren alle leerkrachten op school. We hadden namelijk een studiedag, waarbij
de kinderen “gewoon” op school waren. De leerkrachten gingen bij elkaar op klasbezoek. De duo
partners stonden samen voor de groep om af te stemmen, om te kijken en leren van elkaars lessen.
Ook gingen leerkrachten bij andere klassen op bezoek. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe
taalmethode en verschillende leerkrachten zijn in een andere groep wezen kijken, n.a.v. een
leervraag. In maart hebben we nog een keer zo’n studiedag. Dit alles om onze professionaliteit en
kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, op een heel praktische manier.

MONTFERLANDRUN
erhaalde bericht:
Noteer alvast in de agenda: op zondag 4 december is de Montferlandrun in ’s -Heerenberg.
Via school kunnen de kinderen zich opgeven—we verwachten binnenkort de formulieren. Vorig
schooljaar deed een team van ruim 20 lopers mee. Ze hebben onder leiding van een groep
enthousiaste ouders verschillende vrijdagen na schooltijd getraind. Ook dit jaar gaan ze dat doen.
Het zou leuk zijn, als de “Rondeelhardloopgroep” nóg groter wordt!!
De eerste training was vrijdag 28 oktober. Er deden ongeveer 20 kinderen mee. Als je ook wilt
meedoen, kun je contact opnemen met Ingeborg, de moeder van Hiske en Dycke.
Telefoon: 06-2053053
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AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK MET OPA’S EN OMA’S
De Kinderboekenweek met als thema “Voor altijd jong” is afgesloten met een bezoek van veel opa’s
en oma’s. Ze namen een kijkje in de groep(en) van hun kleinkind(eren) deden spelletjes, lazen en
bekeken wat er allemaal gemaakt was door de kinderen. In de speelzaal was een gymcircuit uitgezet
door meester Rens, onze vakleerkracht voor gym. Kinderen waar de opa of oma niet van kom komen
gingen met klasgenootjes mee (waar de grootouders wél van konden komen). De oudervereniging
zorgde voor koffie, thee, limonade en wat lekkers. Wij danken iedereen voor de komst. Het was écht
gezellig en ook bijzonder, om zóveel opa’s en oma’s te mogen ontvangen.

AFSCHEID VAN WENDY, ONZE OVERBLIJFCOÖRDINATOR
Wendy Gerritsen heeft een hele periode het overblijven met veel enthousiasme gecoördineerd. Daar
waren we heel erg blij mee. Wendy is nu gestopt met overblijfwerkzaamheden. Ze is namelijk gestart
als gastouder en ze kan deze werkzaamheden niet combineren met het overblijven op school.
Leny en Maria (2 vaste overblijfkrachten) nemen haar taken over.
We hebben Wendy met alle overblijfkinderen bedankt en in het zonnetje gezet. We zullen haar
missen!! We wensen haar veel plezier en succes bij haar nieuwe werkzaamheden.

VEILIG IN HET VERKEER
Het is herfst en het donkere weer komt er aan. Om goed zichtbaar te zijn in het verkeer, is het nu
extra belangrijk dat de fietsverlichting het goed doet.
Even enkele feiten op een rij:
- Fietsverlichting mag aan de fiets bevestigd zijn, maar het mogen ook losse lampjes zijn
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- Wit of geel licht voor
- Rood licht achter
- Het moet recht vooruit of achteruit schijnen
- De verlichting mag niet knipperen
- Je kunt een boete van €55,- krijgen als je fietsverlichting niet op orde is.
Over boetes gesproken: we zien, dat ouders die hun kinderen naar school brengen hun auto niet
altijd op de juiste plek parkeren. In een bocht, op de stoep…..Er ontstaan daardoor onoverzichtelijke
situaties. Dit moeten we niet willen met z’n allen, daarom in deze info (weer) een oproep aan
iedereen!!
Het gaat natuurlijk in eerste instantie om de veiligheid van de verkeersdeelnemers—maar een boete
ontvangen voor fout parkeren is ook niet plezierig.
Verder had meneer Bosman een goede tip: je kunt een gratis app op je telefoon downloaden om je
bordenkennis te testen: de bordentrainerapp van Verjo.

BAG 2 SCHOOL 18 NOVEMBER
Sinds enkele jaren coördineert de oudervereniging de kledingactie van Bag2School. Twee keer per
schooljaar wordt oude kleding ingezameld.
Kleding kan in gesloten zakken op school worden ingeleverd. Dit keer worden de zakken opgehaald
op 18 november. De kleding wordt direct gewogen en de oudervereniging krijgt €0,30 per
opgehaalde kilo. Het geld komt direct ten goede aan de kinderen van Het Rondeel.
De gesloten zakken kunnen onder schooltijd op school worden gebracht (en in de schuur naast de
fietsenstalling worden gezet) van maandag 14 november t/m donderdag 17 november.

Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding ( zowel baby kinder als
volwassen ), schoenen ( per paar, aan
elkaar geknoopt of met tape ), lakens,
dekens, gordijnen,handdoeken,
knuffelbeesten, handtassen riemen en
ceintuurs.
Wat mag er NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde
kleding. Enkele schoenen,afgeknipt
materiaal, lappen, matten, tapijten,
kussens, dekbedden,snuisterijen,
bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.

Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren.
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