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Agenda februari - maart 2018
februari
5
Rondeel-Info
9
Carnaval
12 t/m 16: voorjaarsvakantie
20 Rapport mee naar huis
Week 8-9-10-11: oudergesprekken zijn gepland
maart
5
Rondeel-Info
28 Goede Doelen Dag en Paasviering (ipv 29-3)
30 Goede Vrijdag
Schoolvoetbaltoernooi
Even voorstellen: een nieuwe directeur
Mijn naam is Marieke Fielt, de nieuwe directeur van
basisschool Het Rondeel. Ik ben 39 jaar oud, getrouwd
met Martijn en de trotse ouders van een Isabella (4
jaar) en Caspar (2 jaar). Wij wonen in Nieuw-Wehl.
De afgelopen vier en een half jaar heb ik als directeur
met veel plezier op de St. Jozefschool in Azewijn
gewerkt. Mijn ervaring en enthousiasme wil ik graag
inzetten op Het Rondeel.
Samen met u, het team en de leerlingen wil ik verder
gaan op de ingeslagen weg: het verzorgen van goed
onderwijs, waarin we kijken naar kansen en
onderwijsbehoeften van de kinderen in de prettige
omgeving van een dorpsschool.
Op dinsdagochtend 9 januari ben ik als directeur van
Het Rondeel gestart. Ik ben door de leerlingen, de
ouders en het team heel hartelijk ontvangen. Ik werk
nu al een kleine maand met veel plezier op Het
Rondeel.
Ik ben op maandag, dinsdag en donderdag op school
aanwezig. Wanneer u mij wilt spreken dan kunt u
altijd even binnenlopen, mailen of bellen voor een
afspraak.
Hartelijke groet, Marieke Fielt-Wanders.
0316 - 531 453, 06 – 122 010 11, m.fielt@pro8.nu
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Een nieuw jaar
De leerlingen en de leerkrachten zijn goed gestart. Er
is in de eerste maand al veel werk verzet. In de eerste
weken van januari zijn de toetsen van het
leerlingvolgsysteem afgenomen. Met deze toetsen
kunnen we de vorderingen van de kinderen in kaart
brengen. Het geeft ons zicht op de onderdelen waar
kinderen mogelijk nog moeite mee hebben en waar
wij dus extra ondersteuning moeten bieden. De
resultaten van de toetsen worden met u besproken
op de rapportbesprekingen in de maand februari.
Maar naast die meetmomenten, bieden januari en
februari ook andere mooie dingen; zo hebben we voor
het eerst een Jeugdprinses Carnaval: Jada! We
wensen haar en haar hofhouding een hele fijne,
feestelijke carnavalstijd toe.
Het team is het schooljaar gestart met een studiedag
van PRO8. De studiedag was een dag van ontmoeten,
verkennen, verdiepen en kennis delen en was voor
alle medewerkers van PRO8 georganiseerd.
RONDEEL-INFO gaat iedere eerste maandag van de
maand uit.
Jarig in de maand februari zijn:
Dag
4
5
6
10
14
16
18
21
24
27

Naam:
Hein Jacobs (2010)
Marij Ambting (2007)
Daan Kaal (2007)
Melle Hansen (2011)
Nienke Tiemessen (2007)
Sam de Winkel (2012)
Lars Wissink (2012)
Laurens Coppejans (2008)
Storm Willemsen (2008)
Kiana Knuever (2008)

Groep:
4
7
6
3
7
2B
2A
6
6
6

Oudergesprekken
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben krijgen op
dinsdag 20 februari het rapport mee naar huis. In de
komende weken (week 8, 9, 10 en 11) zijn de
oudergesprekken voor alle groepen gepland. De
leerkrachten sturen een uitnodiging naar de
ouder(s)/verzorger(s) via de mail.
Kinderjury
De kinderen van groep 4 en 7
hebben op vrijdag 26 januari uitleg
gehad over deelname aan de
kinderjury, waarbij kinderen hun eigen top 3 van
favoriete boeken mogen aangeven. In de bieb staan
de boeken die meedoen. Uiteraard hopen wij dat er
veel kinderen gaan deelnemen aan de Nederlandse
kinderjury en dat de kinderen van Het Rondeel
meebepalen wat het mooiste kinderboek van
Nederland is. Dus… op naar de bieb in ’s-Heerenberg
of Didam! www.bibliotheekmontferland.nl
Poëzieweek
Van 25 tot en met 31 januari 2018 was het in
Nederland: poëzieweek. In het kader van
leespromotie willen we hier op het Rondeel in de
diverse groepen langere tijd aandacht aan besteden.
De maand februari staat dan ook in het teken van de
poëzie! Dit doen we met behulp van dichtbundels,
beschikbare poëzielessen en de website Raadgedicht.
De schoolbieb wordt met behulp van een themakist
van de bibliotheek ingericht met poëziebundels en
posters. En kinderen kunnen deelnemen aan de
dichtwedstrijd “kinderen en poëzie” van het
Poëziepaleis. Loop eens binnen om een kijkje te
nemen!
Voorleeswedstrijd
In de maanden november en december hebben
leerlingen uit groep 7 en 8 deelgenomen aan de
voorleeswedstrijd van Het Rondeel. Hieruit is door de
jury een voorleeskampioen gekozen. Dit is Céleste van
den Berg uit groep 8 geworden.
Céleste heeft meegedaan aan de voorleeswedstrijd
waar de voorleeskampioenen van diverse scholen in
de gemeente Montferland het tegen elkaar opnamen.
Ze heeft helaas niet gewonnen, maar ze heeft prachtig
voorgelezen.
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Nationale voorleesdag
Op de nationale voorleesdag heeft burgemeester
Peter de Baat en de wethouders Tanja Loeff en Ingrid
Wolsing van de gemeente Montferland alle leerlingen
van het Het Rondeel voorgelezen.
Hoe leuk kan lezen zijn!

Sportbuurtwerk 2018
Ook in 2018 is er weer een buurtsportwerk: gratis
sporten onder leiding van een combinatiefunctionaris
van Welcom!
Waar? Sporthal De Kolkstede
Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Wanneer? 7 en 28 februari, 14 en 28 maart
Tijd? 14.30 uur – 15.30 uur
Denk aan? Sportkleding
Vragen? mail naar t.hogeland@welcommail.nl
*Meedoen is op eigen risico

Nieuws van de BSO Kikkersprong
Op dit moment werken we met het thema beauty’s en
superhelden. We hebben een beautysalon, er zijn
zeepkettingen gemaakt en superheldencapes! Vorige
week heeft één van de kinderen een superhelden
parcours gemaakt. Ze moesten over lava springen,
door de lava lopen, zo snel mogelijk fietsen met de
ligfiets en langs laserstralen zien te komen!

De kinderen van de BSO vinden het ook erg leuk om
proefjes te doen met maïzena. Ze hebben maïzena
gemengd met water, afwasmiddel en scheerschuim.
Erg leuk om thuis uit te proberen!

Ook is deze week de klusjesman op de BSO geweest
en hij heeft onze nieuwe ligfiets in elkaar gezet!
Carnavalsvakantie
Volgende week is het vakantie en dan zijn we in ’sHeerenberg. Het wordt een week vol gekkigheid! Op
maandag en dinsdag mogen de kinderen verkleed
komen en natuurlijk gaan we ook nog naar de
optocht. We gaan maffe koekjes bakken, grappige
maskers maken, verven (niet met kwasten) en
muziekinstrumenten maken. En op vrijdag sluiten we
de te gekke week feestelijk af met een heerlijke
gourmet. Bij de Kikkersprong zijn een aantal kinderen
druk geweest met confetti maken. Ze zijn al een paar
weken bezig. Ze hopen een vuilniszak vol te krijgen 
Groeten, BSO Kikkersprong
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