1 februari 2022
RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom Mirre in groep 1.
We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Verkeerssituatie school
Deze periode zullen we meer last hebben van een “verkeerschaos” rondom de school i.v.m. de afsluiting van de
St. Jansgildestraat.
Wanneer u uw kinderen met de auto brengt, parkeer dan niet de auto op de stoep of voor de ingang van de school,
ook al is het ‘maar even’ en parkeert u niet voor een oprit van de buren. Misschien kunt u op grotere afstand van de
school meer veilig parkeren. De veiligheid van onze leerlingen staat voorop!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vervangingen bij ziekte
We merken dat er op dit moment ook een gewoon griepvirus heerst. Dit kan zorgen voor uitdagende situaties als het
gaat om invalleerkrachten. In de invalpool waaruit we leerkrachten kunnen oproepen in het geval van ziekte,
ontstaat snel krapte. Er zal dus niet op ieder moment een invaller beschikbaar zijn. Voor dit soort situaties hebben
we in voorgaande jaren al het vervangingsbeleid opgesteld. Dit schooljaar merken we dat het erg moeilijk is
vervangers te vinden die bij ziekte of scholing de groep kunnen overnemen. We hebben dan ook grote zorg over het
effect hiervan bij een mogelijke griepgolf. Momenteel is het zo dat verschillende collega's extra werken om de
groepen te bemensen. Het beleid op Het Rondeel bij het invullen van vervangingen is als volgt opgebouwd:

1. We vragen vervanging aan bij het Personeelscluster Oost Nederland;
2. We vragen collega's die vrij zijn extra te werken;
3. Collega's die een ambulante taak hebben, worden voor de groep gezet (hiermee vervalt die dag de
ondersteuning of de andere taken die deze collega had gepland);
4. We doen ons best om ook voor de tweede ziektedag intern nog voor inval te regelen, maar als het echt niet
kan dan blijven de kinderen thuis (u wordt geïnformeerd via de Parro-app);
5. We streven uiterlijk de derde dag het thuisonderwijs te starten. Dit is bijvoorbeeld werk voor de basisvakken
(rekenen en taal/ lezen) dat uw kind thuis kan doen zonder instructie (hierover wordt u geïnformeerd via de
Parro-app).

Oudergesprekken in februari
De oudergesprekken worden van 14 tot 24 februari online georganiseerd.
U kunt zich voor de gesprekken inschrijven via de Parro-app.
De inschrijving gaat open voor ouders/verzorgers die meerdere kinderen op school hebben op donderdag 3 februari
vanaf 15:00 uur. Voor gezinnen met één kind op school staat de inschrijving op
vrijdag 4 februari open vanaf 15:00 uur.
Graag tot “online-ziens” op de ouderavonden.
U krijgt via de leerkracht een uitnodiging voor het gesprek.
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Studiedag
Op donderdag 17 februari heeft het team een studiedag.
Alle leerlingen hebben deze dag vrij.

Rapporten
Op donderdag 24 februari 2022 krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis.

Carnaval op Het Rondeel?!
Carnavalsvereniging de Dösvlègels en school zijn druk in overleg
om op vrijdag 25 februari een gezellige dag te organiseren.
Wat gaan we doen? Dat houden we nog even geheim…
U krijgt hierover binnenkort meer informatie via de Parro app.
Heeft u het Gouden Ei al gezien???

Belangstelling voor onze basisschool?
Vanaf vier jaar mag uw kind elke dag naar school.
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar, of volgend schooljaar, 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag,
vragen wij u om dit bij ons kenbaar te maken. Ook wanneer er al een oudere broer of zus bij ons op school zit.
Hiervoor kunt u een afspraak maken per mail: info@het-rondeel.nl of bij de directeur Marieke Fielt.
U bent op basisschool Het Rondeel altijd welkom voor een oriënterend gesprek, maar u bent ook welkom om
vrijblijvend een kijkje te komen nemen op onze school. Voor een oriënterend gesprek kunt u een afspraak maken
met de directeur. U krijgt een rondleiding door de school en de nodige informatie wordt gegeven. Informatie over
onze school kunt u ook lezen in de schoolgids. De schoolgids staat op deze website.
Als u van plan bent om uw kind op basisschool Het Rondeel in te schrijven kan dit via een aanmeldformulier. Dit
formulier is te verkrijgen op school.
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Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontroles mogen in deze periode niet op school worden 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.

Agenda
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