RONDEELINFO
GOEDE DOELEN WEEK-HET RONDEEL DOET!

Het Rondeel Doet was wederom een groot succes. De definitieve opbrengst is nog niet bekend, maar
in deze info melden we alvast het globale bedrag:
De kinderen van groep 7/8 hebben €1100,- bij elkaar gelopen. De Rotaryclub verdubbelt dit bedrag,
dus er gaat maar liefst een bedrag van €2200,- naar verschillende waterputprojecten in Afrika.
Het pannenkoekenrestaurant en de oliebollenverkoop hebben bij elkaar zo’n €1000,- opgebracht.
Geweldig!
We danken allereerst de kinderen voor hun enthousiaste inzet.
En dan de moeders van de oudervereniging. Zij zijn echt enorm druk geweest met het bakken van
pannenkoeken en oliebollen. Een diepe buiging, dames!!!
Verder hebben diverse bedrijven meegeholpen om deze actie tot een succes te maken. De COOP,
Heino, Hermsen en Bernie Jansen willen we hartelijk danken voor het sponsoren van diverse spullen.
We vonden het heel leuk en gezellig, dat er veel mensen van de KBO en ook papa’s en mama’s en
opa’s en oma’s naar ons pannenkoekenrestaurant zijn gekomen.
Ook de kranten hadden volop aandacht voor onze actie. In De Gelderlander stond een groot artikel
over het lopen voor water.

PAASVIERING
Op woensdag 12 april a.s. houden wij op school de jaarlijkse paasviering.
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan 's morgens paaseieren zoeken.
Om 12.00 uur willen wij, na de paasviering, afsluiten met een gezamenlijke lunch,
elke groep in hun eigen lokaal.
De ouderraad zorgt voor een krentenbol, een gekookt ei en drinken.
Mocht uw kind hier niet genoeg aan hebben, wilt u dan voor een verantwoorde en
gezonde toevoeging zorgen? ( geen snoep of koek a.u.b.)
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dit graag van u.
Met vriendelijke groet,
Paaswerkgroep: (juf) Thea, Lyanne, Chantal, Ellen
en (juf) Astrid.
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JUDOCLINIC KANJERS VOOR KANJERS
Op 20 en 27 maart verzorgden judotrainer Tony van den Berg en Marie-Louise Gal judoclinics voor de
groepen 1, 2, 3 en 4, in de speelzaal van Het Rondeel. Het waren prachtige workshops. Er stond een
bijzonder mooi artikel in het Montferlandnieuws.
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HOOFDLUIZEN
Bij de laatste hoofdluizencontrole zijn in de bovenbouwgroepen luizen en neten ontdekt.
We vragen u, om uw kinderen thuis te blijven controleren en kammen. Als u bij uw kind hoofdluizen
ontdekt, wilt u dit dan ook doorgeven op school?
Er zijn nogal wat meisjes op school met prachtige lange haren. We adviseren de meisjes om de haren
voorlopig in een staart of een vlecht te dragen en niet los—dit om verdere verspreiding te
voorkomen.
Op woensdag 19 april is een her controle.

PROJECT ZWERFAFVAL
De groepen 5 en 6 deden mee met het project zwerfafval, georganiseerd vanuit de gemeente
Montferland. Ook hier over stond een stuk in de krant:
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MEDEDELINGEN
o
o
o
o

Herinnering: op 5 mei hebben de kinderen geen vrij. In het onderwijs was 5 mei altijd een
verplichte vrije dag en vaak viel 5 mei ook in de vakantie; dit schooljaar is dat niet het geval.
Op 21 april starten we de dag met een koningsontbijt. De kinderen hoeven thuis niet te eten;
we ontbijten met z’n allen als we om 8.30 uur op school komen.
Op 10 mei is de Bag2School kledingactie; oude kleding kan onder schooltijd worden
ingeleverd op 8 en 9 mei.
Het schoolvoetbaltoernooi is op 14 april – Goede Vrijdag. Er doen maar liefst 6 teams van
Het Rondeel mee. We wensen hen veel voetbalplezier!!

VAN TRADITIONEEL ROOSTER NAAR 5 GELIJKE TIJDEN
Komend schooljaar gaat Het Rondeel over naar een 5 gelijke tijden model. Dat betekent, dat alle
kinderen van 8.30-14.00 uur naar school gaan. Tussen de middag eet iedereen een boterham op
school. Dit schooljaar willen we “proefdraaien” van 12 t/m 22 juni om ervoor te zorgen dat we in
het nieuwe schooljaar goed kunnen starten.
Dat betekent, dat de kinderen dan van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.
Als u problemen heeft met de opvang van uw kind(eren), bijvoorbeeld omdat de school eerder uit is,
wilt u dan z.s.m. contact opnemen met José van Hal? We inventariseren om hoeveel kinderen het
gaat en wij gaan de opvang tot 15.15 uur verzorgen.
De kinderen die nu al op de maandag, dinsdag en donderdag naar de BSO gaan, kunnen van 12 t/m
22 juni al vanaf 14.00 uur daar naar toe.
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CULTURELE SCHOK MET MUZIEKVERENIGING VOLHARDING
Zondag 9 april zal met de Culturele
Schok de reeks muziekworkshops van
Muziekvereniging Volharding op Het
Rondeel worden afgerond. Tijdens de
workshopmiddagen is er getrommeld,
geluisterd, geknipt en geblazen,
maar nog lang niet alles is aan bod
gekomen. Kom daarom van 14.00 tot
15.30 uur naar basisschool Het
Rondeel voor nog meer muziek. Er zijn
diverse optredens, waaronder het
opleidingsorkest ROOM en een
demonstratie van de jeugdslagwerkers
en je kunt deelnemen aan diverse
workshops, zoals het spelen op echte
percussie instrumenten. Ook is er
een blaaswedstrijd en een muziekquiz
waarmee je leuke prijzen kunt
winnen. Kom daarom op zondag 9 april
om 14.00 uur naar Het Rondeel
voor de Culturele Schok!
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VANUIT DE PAROCHIE
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