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december 2022 

1 Rondeel-info  

5 Sinterklaasfeest! 

22 Kerstviering op school (avond; uitnodiging volgt) 

23 Om 12:00 uur start de kerstvakantie! 

26 Kerstvakantie t/m 6 januari 2023 

 

januari 2023 

9 Rondeel-info  
 

11 Hoofdluiscontrole 

13 Techniek groep 6  

16 Techniek groep 7 

17 Techniek groep 8 

 

 

Welkom bij ons op school!   
Welkom in groep 1: Nore, Duke en Norah. 
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!   
  
 
Sinterklaasfeest op school 
Op maandag 5 december bezoekt Sint onze school, de schooltijden zijn op deze feestelijke dag 
ongewijzigd.   
Alle kinderen ontvangen de Sint en zijn pieten op het grote plein.  
De muziekvereniging zorgt hierbij voor vrolijke muzikale (peper)noten.  
 
Tijdens het ochtendprogramma zorgt de oudervereniging voor  
drinken en iets lekkers. 
Voor de lunch moeten de kinderen zelf brood en drinken meenemen.  
Voor andere lekkernijen zorgt wederom de oudervereniging.  
We gaan er samen een hele gezellige dag van maken!  
 
Groetjes van de OV en team van Het Rondeel. 
 

Kerstfeest op school   
Op donderdagavond 22 december vieren we Kerst op school.  
We gaan er een sfeervol kerstfeest van maken. Via de Parro-app ontvangt u nog een bericht van de 
werkgroep Kerst met meer informatie over deze avond.   
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BAG2SCHOOL 
De opbrengst van de actie Bag2school: 
Ingezameld: 588 kilo en dat heeft een waarde voor de school van € 176,40 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het inzamelen! 
De volgende inzameling is op 16 mei gepland. 
 
Een hartelijke groet van de OV van Het Rondeel. 
 
 

PRO8 - BUGANALA 

 

 

Tikkie, jij bent ‘m ! 

Fatimatoe woont in Ebo Town, Gambia. Daar lopen veel kinderen op de vuilnisbelt: veel ouders hebben 

namelijk weinig of geen werk. Uitkeringen bij werkloosheid kent men in Gambia niet.  

Fatimatoe gaat gelukkig wel naar school, namelijk naar de Nursery School! 

Dit jaar houden we geen grote sponsoracties, maar we willen wel op een andere manier een bijdrage leveren 

aan de scholen in Gambia. Laten we samen Fatimatoe helpen, zodat zij naar school kan blijven gaan.  

Voor € 1,50 kan Fatimatoe één hele dag naar school.  Wie helpt ons om € 230,00 op te halen zodat Fatimatoe 

een heel jaar naar school kan?  

Via onderstaand tikkie van €1,50 kunt u Fatimatoe één schooldag cadeau doen. Meer mag natuurlijk ook, 

want ook de vriendinnen van Fatimatoe willen graag naar school.  

 

Link naar tikkie: 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQMHquhKH7 

Alvast heel erg bedankt! 

Doneren kan ook via NL50 INGB 0002 5192 77 t.a.v. Stichting Buganala. 

  

Deze actie vindt plaats op alle scholen van PRO8. Op de website van  

de Stichting Buganala  (www.buganala.nu) kunt u meer lezen over de  

scholen in Gambia. Buganala is een stichting verbonden aan de  

scholen van PRO8 en zet zich in voor het onderwijs van kinderen in Gambia (West-Afrika). 

 

 

  

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=hdRcRXlI3FtmtygDjSUB3jVQMHquhKH7
http://www.buganala.nu/
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Thuis werken aan onderwijs tijdens isolatie na positieve (zelf)test.  
In juni heeft het ministerie van OCW een sectorplan gepubliceerd waarin vier scenario’s worden 

beschreven. Hierin wordt er een richting aangegeven ten aanzien van te nemen maatregelen op school. 

Hopelijk blijft de situatie rondom Corona beheersbaar en krijgen we niet te maken met beperkende 

maatregelen. Toch zal af en toe een leerling of leerkracht positief testen. We volgen dan de richtlijnen van 

de GGD op.  Wilt u het aan de leerkracht doorgeven wanneer uw kind Corona heeft. Bij drie of meer 

besmettingen in een groep delen we zelftesten uit in de groep, zodat u de mogelijkheid heeft uw kind thuis 

te testen. 

 

Ziek thuis? In een aantal gevallen is er sprake van een Coronabesmetting, maar ook een gewone 

griep/buikgriep is aan de orde. Wanneer kinderen enkele dagen ziek zijn wordt er geen huiswerk voor thuis 

aangeboden. Natuurlijk stimuleren we altijd dat kinderen dagelijks thuis lezen, tafels oefenen, enz…  

Zieke kinderen moeten de gelegenheid krijgen te herstellen. Blijkt dat kinderen langer dan vijf dagen ziek 

zijn, kunt u in overleg met de leerkracht bespreken welk werk uw kind thuis kan maken en over het volgen 

van online lessen.  

 

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.   
 

http://www.insula.info/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.taaloefenen.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
http://www.leestrainer.nl/
https://www.yoleo.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.rekenen-oefenen.nl/
http://www.jeugdjournaal.nl/
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Pleegouders gezocht! 

Helaas zijn er nog te veel kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin, ook in de gemeente 

Montferland. Dit is zorgelijk, aangezien het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders terugloopt en 

het aantal zoekvragen van kinderen toeneemt. 

 

Vormen van pleegzorg. 

Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg. Bij meer dan de helft van de pleegzorgvragen betreft het 

een vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij een pleegkind meestal eens in de twee weken een weekend in 

het pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn 

dat een pleegkind er een aantal dagen per maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een korte periode of 

soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt.  

Doordat er verschillende soorten pleegzorg bestaan, is de kans groot dat er ook een vorm is die bij jou en 

jouw gezin past! 

Wil jij je wereld openstellen voor een pleegkind of wil je meer weten over het pleegouderschap? Kijk op: 

www.openjewereld.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.openjewereld.nu/
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Sportbuurtwerk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


