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01 februari 2023 

RONDEEL-INFO  
nieuwsbrief  

Agenda februari – maart 2023 

februari 2023 

1 Rondeel-info   
3 Studiedag: alle leerlingen vrij! 

7 MR 

8 18:00 uur: uitvoering muziek voor de ouders van groep 5 

13 Techniek groep 6  

14 Techniek groep 7 

16 Techniek groep 8 

17  Carnaval op school! 

20 Voorjaarsvakantie t/m 24 februari 

27 Studiedag: alle leerlingen vrij! 

 

maart 2023 

1 Hoofdluiscontrole 

6 Rondeel-info   
9 19:30 – 20:30 uur ouderavond voor groep 4-5 

 

  

 

Welkom bij ons op school!   

Welkom Tijn, Ruby, Malindi en Jaxx in groep 1  

en welkom Blue in groep 2. 

We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!   

 

 

  

VRIJDAG  
3 FEBRUARI  
IS ER EEEN 
STUDIEDAG: 

 ALLE LEERLINGEN 
ZIJN DEZE DAG 

VRIJ ! 

MAANDAG  
27 FEBRUARI  
IS ER EEEN 
STUDIEDAG: 

 ALLE LEERLINGEN 
ZIJN DEZE DAG 

VRIJ ! 

IS DE DAG NA DE 
VOORJAARSVAKANTIE! 
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Carnavalsfeest het Rondeel met De Dösvlègels  

Op 17 februari gaan we carnaval vieren samen met Jeugdprins Milan de 1e, adjudanten Stijn en Melle, 

hofdames Cézanne en Diede en de CV De Dösvlègels.  

Prins Milan de 1e en zijn gevolg zullen regeren onder het motto: Wi-j draejen deur. 

De feestelijke uitnodiging voor deze dag volgt nog maar noteer alvast in uw agenda de aangepaste 

“lestijden” voor deze carnavals dag! De dag start om 10.00 uur en duurt tot 14.00 uur. 

 

Ook heeft dit vrolijke stel nóg een extra vrolijke middag in petto voor alle kinderen op school.  

Op donderdag 16 februari gaan ze o.a. gezellig “inhossen”.  

Meer informatie over deze middag krijgt u via de Parro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdluiscontrole 

Op woensdag 1 maart (na de voorjaarsvakantie) is er weer een hoofdluiscontrole gepland. Graag de 

kinderen zonder gel of ingewikkelde kapsels en met gewassen haren naar school laten komen. Dit maakt 

het controleren namelijk een stuk makkelijker. Alvast bedankt. 

 

 

 

BAG2SCHOOL 

De volgende inzameling is op 16 mei 2023 gepland. 

Inleveren van uw kleding in zakken mag al vanaf 11 april 2023 ! 

 

 

 

 



-RONDEEL-INFO nieuwsbrief 1 februari 2023- 

 

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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