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Paasviering
Goede Vrijdag: vrij!
Tweede Paasdag: vrij!
Ondersteuningsteam 12.30-16.00 uur
Vergadering oudervereniging
Meivakantie

Beste ouders/ verzorgers,
De leerlingen zijn alweer een week thuis…
De afgelopen week hebben wij samen het onderwijs voor thuis zo goed mogelijk ingericht. We willen het voor de
leerlingen en ouders goed geregeld hebben en dat is soms even zoeken en afstemmen. Het is voor iedereen een
nieuwe situatie. Door de betrokkenheid en inzet van het team en de ouders hebben we het voor de komende
periode kunnen regelen. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet!
Het is fijn om te zien dat de leerlingen hard aan het werk zijn.
Wij beseffen dat wij een groot beroep doen op ouders, opa’s, oma’s en de oppas. Onze complimenten hoe iedereen
het oppakt. We krijgen mooie foto’s en mailtjes. Ik wil iedereen bedanken voor de positieve berichten die wij
hebben ontvangen.
Wij hopen dat deze energie blijft en dat het soms even niet lukt begrijpen wij allemaal. Samen op z’n tijd even iets
anders doen is dan ook belangrijk.
Door op deze wijze samen te werken kunnen we het onderwijs aan uw kind zoveel mogelijk continueren.
Vorige week waren er nog meerdere leerkrachten op school om alles in orde te maken, vanaf deze week werken wij
vanuit huis. Heeft u vragen dan kunt u, via de mail, bij de leerkracht van uw kind terecht.
Veel ouders hebben zelf opvang geregeld. Onze dank hiervoor is groot. Een klein groepje leerlingen is op school.
Als een ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het dringende verzoek vanuit de
overheid om uw kind thuis op te vangen. Lukt dit écht niet, dan kunt u vanzelfsprekend een beroep doen op school.
Voor vragen over opvang of doorgeven op welke dagen er voor opvang moet worden gezorgd, kunt u terecht bij
Marieke Fielt: m.fielt@pro8.nu
Ik wil jullie als ouders en verzorgers veel succes wensen in deze lastige periode. Daarnaast zijn we trots op iedereen
die nu hard voor ons en voor onze kinderen aan het werk is in de vitale sectoren.
Ik hoop dat iedereen in goede gezondheid door deze periode heen komt!
Een hartelijke groet,
namens het team van basisschool Het Rondeel,
Marieke Fielt-Wanders
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Corona
Heel Nederland is in de ban van het Corona virus en daardoor worden er ook allerlei activiteiten afgelast.
- Het schoolvoetbaltoernooi gaat op 10 april niet door.
- Het Kunst- en erfgoededucatie project rondom 75 jaar vrijheid is op 3, 4 en 5 april is afgelast.
- De eindtoets van groep 8 op 15 en 16 april gaat niet door.
- De Koningsdag op 17 april gaat niet door.

Nieuws van de GGD over het Corona-virus
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Bericht van de bibliotheek
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Enquete van student Kelly Rewinkel
Voor haar minor Ouderbetrokkenheid is onze werkplekstudent juf Kelly (stagiaire in groep 3) een onderzoek aan het
doen naar oudercommunicatie in het basisonderwijs.
U ontvangt van haar een mail en hierbij het verzoek om de enquête in te vullen die zij heeft opgesteld.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Bericht van Welcom: Welcom Challenges
Beste lezer,
Om de kinderen van Montferland toch nog in aanraking te laten komen met Sport & Cultuur tijdens het veelal
binnen zitten in deze barre corona-tijden, hebben de combinatiefuncties Sport/cultuur en de Sportbuurtwerkers van
Welcom Challenges in het leven geroepen. Wij zullen regelmatig leuke sport & culturele ideeën posten, zodat de
kinderen ondanks het thuiszitten toch nog bezig zijn, tussen het huiswerk door uiteraard.
Wij zijn te volgen via social media:
Twitter: https://twitter.com/welcomcombifunc
Facebook: https://www.facebook.com/iedereenwelcom/videos//
Instagram: https://www.instagram.com/welcomcombifunc/?hl=nl
Met vriendelijke groet,
Leontien van Kraay (Cultuur) & Guido Groenendijk (Sport)

Welcom
Albertusgebouw, Raadhuisstraat 3, 6942 BE Didam
Barghse Huus, W. van den Berghstraat 1, 7041 CW ’s-Heerenberg

Bericht van de Fysiotherapeut
Het sporten staat voor de kinderen op dit moment op een laag pitje, zowel de gymles als de sportverenigingen.
Kinderen gaan buitenspelen maar missen wel hun wekelijkse sport uurtje die normaal iedere keer weer terug komt.
Vanuit Fysio Oude IJsselstreek zal er daarom vanaf deze week iedere dinsdag en donderdag vanaf 9.00 uur een work
out online komen te staan van 10 minuten waarbij de kinderen gericht kunnen trainen in hun thuisomgeving. Iedere
training zal begeleid worden door spraak waardoor kinderen goed in staat zijn deze oefeningen zelf te kunnen doen.
Wij willen het mogelijk maken dat kinderen thuis toch iedere week kunnen bewegen tussen het schoolwerk door,
bewegen tussendoor zorgt immers voor meer concentratie tijdens het schoolwerk. De filmpjes zullen op youtube
geplaatst worden waardoor iedereen deze thuis kan volgen.
Leuke oefeningen om het kind te laten doen, alleen of samen met ouders, broer(s) en/of zus(sen).
Onderstaand is de link voor de eerste video, op dit kanaal (fysio oude ijsselstreek) zullen iedere week 2 video’s op
dinsdag en donderdag geplaatst worden.
https://www.youtube.com/watch?v=WvnGK3_eSa4
Met vriendelijke groet,
Elke Schuurman & Anne Pauw
Fysiotherapeut | Kinderfysiotherapeut MSc i.o.
elke@foij.nl | foij.nl
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Techniekdag de Liemers

Techniekdag de Liemers verplaatst naar zaterdag 19 september
Zevenaar, 16 maart 2020
De voorbereidingen voor de Techniekdag de Liemers waren in volle gang. Het Coronavirus gooit echter
roet in het eten.
Gisteren heeft het kabinet besloten tot vergaande maatregelen om verspreiding van het Corona virus te
beperken. Gezien de ontwikkelingen vindt de werkgroep het niet verantwoord om de Techniekdag de
Liemers, die gepland stond voor zaterdag 18 april, doorgang te laten hebben. De gezondheid van onze
bezoekers en deelnemers staat voorop.
In overleg met gastheer Müller European Truck & Trailer Care is besloten de Techniekdag de Liemers te
verplaatsen naar zaterdag 19 september. Wij gaan er alles aan doen om er in het najaar, samen met
deelnemers en partners, een succesvolle Techniekdag de Liemers neer te zetten. Graag tot ziens op
zaterdag 19 september bij Müller European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven!
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