1 april 2022

RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom Esmee in groep 1.
We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!
Lente?!
Wat hebben we al kunnen genieten van heerlijke, zonnige dagen en vandaag zelfs van de sneeuw!
April doet wat hij wil!
Het is fijn dat we weer gezellig op bezoek bij familie of vrienden of een dagje uit kunnen gaan.
Waar we aan de ene kant zo genieten van deze vrijheid, kennen we inmiddels ook de realiteit van een serieuze
oorlog op nog geen 3.000 kilometer van ons huis. We kunnen ons dan ook voorstellen dat er kinderen zijn die zich
daar zorgen over maken. Het spreekt voor zich dat we daar op school aandacht voor hebben. In veel groepen kijken
we bijvoorbeeld samen naar het jeugdjournaal of is het een onderwerp van gesprek. Hierbij houden we zeker oog
voor het welbevinden van onze kinderen.
Het is zeker mogelijk dat ook onze school de komende periode te maken krijgt met de aanmelding van Oekraïense
vluchtelingen. Per aanmelding zullen wij kijken wat de meest geschikte onderwijsplek voor de betreffende leerling is.
Uitgangspunt bij de aanmelding zal steeds zijn de betreffende leerlingen een warm welkom te geven en daarbij de
tijd te gunnen om, na een intensieve periode van oorlog en vluchten, tot rust te komen en zo te kunnen wennen aan
de nieuwe situatie. We staan in contact met de Gemeente Montferland om met alle belanghebbenden tot een
goede en passende vorm van opvang en onderwijs te komen.
Uiteraard wordt u hierover geïnformeerd.
We gaan de lente met een positieve blik tegemoet. De anderhalve-meter-regel en de mondkapjes zijn verdwenen en
er is weer veel ruimte elkaar te ontmoeten. Dat is fijn voor onze kinderen, ouders en collega’s. De school wordt weer
een belangrijk onderdeel van de hele sociale omgeving en dat is een fijn gevoel!
Een hartelijke groet,
Namens het team van Het Rondeel,
Marieke Fielt-Wanders
Pasen: kleedjes- vrijmarkt
Op weg naar Pasen…. een tijd om samen stil te worden, een tijd van bezinning, een tijd van denken aan de
medemens. Daar willen we op school, juist in deze tijd, bijzondere aandacht aan besteden. U heeft hierover al een
brief via Parro ontvangen.
We gaan ‘s middags een kleedjes-/vrijmarkt op het schoolplein organiseren. Deze markt start om 13:00 uur en duurt
tot 14:00 uur. Een deel van de opbrengst (vrije gift) is voor de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.
Om 14:00 uur sluiten we de markt en de dag af en kan iedereen genieten van het paasweekeinde.
Op Goede vrijdag 15 april en tweede Paasdag 18 april is iedereen vrij.
We hopen op een zonnige dag met een gouden randje!
Een hartelijke groet van de OV en het team van basisschool Het Rondeel.
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Koningsspelen
De voorbereidingen zijn in volle gang.
We gaan er een sportieve dag van maken.
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.
De informatie wordt via Parro verstuurd.

Oudertevredenheidsonderzoek

“Hoe tevreden bent u over onze school?”
Dit jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. Dat doen wij omdat wij het belangrijk vinden om te werken
aan de verbetering van ons onderwijs. Uw mening helpt ons daarbij.
Wij horen daarom graag wat u van onze school vindt. In maximaal 5 minuten heeft u de vragenlijst ingevuld.”
Via deze link kunt u deelnemen aan de enquête: https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/3FV2BH6
Wilt u deze enquête voor 15 april 2022 invullen?
We gaan de resultaten van deze enquête eerst bespreken met het team en de MR en daarna worden de resultaten
naar alle ouder(s)/verzorger(s) teruggekoppeld en mogelijke veranderingen plaatsvinden.
Alvast bedankt voor het invullen.
We hopen op veel respons!

Centrale Eindtoets 20 april en 21 april 2022
Op woensdag 20 april en donderdag 21 april 2022 zal de Centrale Eindtoets worden voor groep 8 worden
afgenomen. In mei verwachten we een rapportage van de eindtoets met de individuele leerling rapporten.
Wij wensen iedereen heel veel succes met het maken van de Centrale Eindtoets!
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Zelftesten in de groepen 6, 7 en 8
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest te
doen is vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Vandaag zijn voor het laatst zelftesten
aan de kinderen uitgereikt. Wanneer er in een korte periode veel besmettingen worden gemeld in een groep zullen
we ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte stellen.
Bedankt voor jullie medewerking de afgelopen weken.

Thuis online onderwijs tijdens quarantaine
Kinderen die thuiszitten, zijn in de regel ziek. Dat betekent dat uw kind vaak niet in de gelegenheid is thuis aan
schoolse zaken te werken. Kan of wil een kind wel aan de slag met schoolwerk tijdens de dagen waarop hij/ zij ziek
thuis is, kan het kind werken aan de volgende leergebieden:
1. Rekenen www.insula.info (werken aan de openstaande opdrachten waar instructie over is
gegeven).
2. Taal/Spelling via portal.zuluconnect.net
Het blok dat centraal staat, is opengesteld en hierin kan worden gewerkt aan de opdrachten.
3. Nieuwsbegrip via www.nieuwsbegrip.nl
Woordenschat- en andere tekstsoortoefeningen van de betreffende week kunnen worden
gemaakt. Evt. kunnen er ook nog opdrachten gemaakt worden uit het ‘archief’
4. www.spellingoefenen.nl
5. www.taaloefenen.nl
6. www.squla.nl
7. www.junioreinstein.nl
8. www.leestrainer.nl
9. https://www.yoleo.nl/
10. www.tafelsoefenen.nl
11. www.redactiesommen.nl
12. www.tafeldiploma.nl
13. www.rekenen-oefenen.nl
14. Schatkist voor groep 1-2 (inloggen via portal.zuluconnect.net)
15. Veilig leren lezen groep 3 (inloggen via portal.zuluconnect.net)
16. Lezen in eigen leesboek
17. Jeugdjournaal kijken www.jeugdjournaal.nl
18. Maak een tekening/stripverhaal
19. Knutselen
20. Lekker bewegen (in de achtertuin!)
Heeft uw kind vragen? Dan kan uw kind deze via de chat in Teams na 14.00 uur aan de leerkracht stellen. De
leerkracht zal zo snel mogelijk als kan reageren.

Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontroles worden nog niet op school uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed de haren van uw
kind(eren) te controleren. Mocht u luizen en/of neten tegenkomen, geef dit aan de leerkracht van uw kind door. Zie
voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis
en de flyer van de GGD in deze nieuwsbrief.
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Agenda

Niet vergeten…..graag voor 15 april 2022 het
oudertevredenheidsonderzoek invullen:
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/3FV2BH6
Alvast bedankt!
Een hartelijke groet van het team van Het Rondeel.
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Ingekomen post
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Bericht van de Bibliotheek Montferland
Bibliotheek Didam is verhuisd naar Waverlo en ondertussen een paar weken open. Op woensdag 6 april is de
officiële opening en die dag start de feestweek. De feestweek wordt ’s middags geopend door de
kinderburgemeester Sander.
Via de link in dit bericht kunt u het programma lezen. Er zijn pareltjes van activiteiten bij, die gratis bezocht kunnen
worden. Het Kleurfeest, voorstellingen en workshops, we hopen dat er heel veel kinderen komen!
https://www.bibliotheekmontferland.nl/bibliotheek-didam-gaat-verhuizen-/bibliotheek-didam-gaat-verhuizen-.html

Bericht namens Oranjecomité Beek/Loerbeek

Bericht namens parochie H. Gabriël
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Daar zijn ze mooi klaar mee…

Femke, Marloe, Kimberley, Jinthe, Jena, Aniek, Ruben, Lieze & Thijs
…leerlingen

van BS Het Rondeel. met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint.
Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven!

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties.
Alle reden dus om trots te zijn met dit resultaat: 100% geslaagd; gem. 107 aanslagen per minuut.
Dat is De Opleidings Centrale, niet minder!
Het is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De nieuwe cursus start weer in september 2022.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op met

De Opleidings Centrale, Doetinchem tel. 0314-363060.
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Bericht van Het Jeugdwerk Nieuw-Dijk
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