RONDEELINFO
Op woensdag 5 oktober startte de
Kinderboekenweek. De kinderen van de
onderbouw deden de aftrap: zij dansten op
het lied van Kinderen voor Kinderen; “Voor
altijd jong”.
Daarna ging iedereen naar de eigen groep,
waar een opa of oma een mooi, spannend,
grappig of ontroerend verhaal voorlas.
Er kwamen ook 3 heel bijzondere oma’s op
bezoek—zij dansten mee en ze kwamen ook
in iedere groep om een mooi boek aan te
bieden!!

Op vrijdag 7 oktober is er een schrijfster bij ons op bezoek gekomen:
Mischa van Broekhoven. Zij heeft een spannend jeugdboek geschreven
en heeft dit in de bovenbouwgroepen voorgelezen. Uit een recensie over
dit boek:
Mischa van Broekhoven schrijft een spannend jeugdboek over Nicolaas
en zijn demente opa.
van Broekhoven weet hoe ze in haar jeugdroman Sleutelhart – geschikt
voor 7+ – gevoelens moet overbrengen."
We zijn heel trots en blij, dat er tijdens de Kinderboekenweek een echte
schrijfster bij ons komt voorlezen en vertellen over haar werk!
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Verschillende groepen gaan naar de bibliotheek. Zo ook groep 7:

Op donderdag 6 oktober hebben de
kinderen van groep 7 een bezoek
gebracht aan de bibliotheek in Didam. De
schrijver Marco Kunst uit Amsterdam
vertelde daar over zijn boeken. Zijn
verhalen waren erg inspirerend en hij
wist bij de kinderen ook heel wat
creativiteit los te maken. Een van de
leerlingen vertelde zelfs dat hij later ook
graag schrijver wil worden. We kregen
ook nog het boek 'Vermist in de sneeuw'
van hem cadeau. We hebben erg genoten
van de presentatie. Ouders die gereden
hebben, hartelijk dank, zonder jullie
hadden we dit niet kunnen doen.

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK MET OPA’S EN OMA’S

Lieve opa’s en oma’s!
Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is :
“VOOR ALTIJD JONG”
Bij dit thema horen natuurlijk opa’s en oma’s.
Daarom willen wij u uitnodigen om een kijkje te komen
nemen in de klas van uw kleinkind(eren).
Wanneer : woensdag 12 oktober.
Tijd : vanaf 11 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Daarna
krijgt u een rondleiding door uw kleinkind(eren).
Als u wilt komen, geeft u dat dan even door aan de leerkracht van uw kleinkind?
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VANUIT HET RONDEEL




Op 14 oktober heeft het team een studiedag: op deze vrijdag (voor de herfstvakantie)
hebben de kinderen vrij
Kinderen die in de gymzaal gymmen moeten passende sportkleding (korte broek of
trainingsbroek en t-shirt) en stevige gymschoenen aan. Op blote voeten gymmen is geen
optie, i.v.m. hygiëne en ook in verband met veiligheid (uitglijden, stoten etc.)
Kinderen die niet mee kunnen/mogen gymmen moeten een briefje (met daarop de reden)
van hun ouders meenemen.

KINDERPOSTZEGELACTIE

Op woensdag 28 september ging de populairste
scholenactie van Nederland weer van start: De
Kinderpostzegelactie. Ook onze leerlingen van groep 8
hebben zich ingezet voor kinderen die dat hard nodig
hebben: voor kinderen door kinderen!
Dit jaar sieren afbeeldingen van Fiep Westendorp de
kinderpostzegels.
Wilt u zien waar onze leerlingen zich voor inzetten,
kijk dan op www.kinderpostzegels.nl/filmpjes
Tussenstand opbrengst van de kinderen van onze
groep 8: ruim €2200,- --- nog 10 kinderen moeten de
enveloppen inleveren. Geweldig gedaan!!!!

MONTFERLANDRUN
Noteer alvast in de agenda: op zondag 4 december is de Montferlandrun in ’s -Heerenberg.
Via school kunnen de kinderen zich opgeven—we verwachten na de herfstvakantie 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 is vrijdag 28 oktober. Als je wilt meedoen, kun je contact opnemen met Ingeborg,
de moeder van Hiske en Dycke. Telefoon: 06-20530535
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HET MYSTERY VAN HET VERDWENEN GELUID
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