1 juni 2022

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

Schoolontwikkelingen
De laatste periode van het schooljaar is ingegaan. Een leuke en ook drukke periode. Er wordt hard gewerkt op
verschillende fronten. In de groepen aan het behalen van de kerndoelen van het leerjaar, door het team aan
schoolontwikkeling; oriënteren nieuwe methodes, analyseren van toetsen en gemaakt werk, observaties etc. en er
wordt bovendien hard gewerkt aan het jaarplan voor komend schooljaar en de meerjarenplanning in het schoolplan.
Wat gaat al goed en wat kan beter? We stellen doelen en blikken terug op wat we al hebben bereikt.
Formatie schooljaar 2022-2023
De formatie is ieder jaar een flinke puzzel. Hoe delen we de groepen in? In welke groepen staan de leerkrachten
volgend schooljaar? Er zijn nog een paar puzzelstukjes die we moeten leggen.
Wel kunnen we u al informeren hoe de groepen worden geformeerd.
We gaan in 7 groepen werken.
•
•
•
•
•
•
•

Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 3-4
Groep 4-5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Groepen 1-2
We hebben veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen in groep 1. Fijn dat we zoveel nieuwe leerlingen mogen
ontvangen, daar zijn we uiteraard erg blij mee. Dit betekent dat we volgend schooljaar direct starten met twee
groepen 1-2.
Groepen 3-4-5
Volgend jaar gaan er maar 12 leerlingen naar groep 3. We kunnen hier geen enkelvoudige groep van maken, dat zult
u begrijpen. Vandaar dat we deze groep gaan combineren met een andere groep.
De huidige groep 3 zal worden gesplitst; zo wordt er een combinatiegroep 3-4 en een combinatiegroep 4-5
geformeerd. We besteden grote zorg en aandacht over de verdeling van de leerlingen over de groepen en dat willen
we graag in samenspraak met ouders doen.
Op woensdag 15 juni nodigen we de betreffende ouders uit voor een ouderavond. Op deze ouderavond geven we
informatie over de nieuwe combinatiegroepen en over de totstandkoming van de herverdeling van de leerlingen.
U krijgt hiervoor een uitnodiging via Parro.
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Groepen 6-7-8
Groepen 6, 7 en 8 zijn enkelvoudige groepen.
We doen ons best om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de bemensing van de groepen.
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de formatie, de oudergeleding
brengt advies uit. Het wettelijk verplichte werkverdelingsplan zorgt ervoor dat de meerderheid van het team de
doorslag geeft hoe de formatie en taakverdeling eruit komt te zien.
Op het moment dat het formatieplaatje rond is zal ik dat met u communiceren.
Een hartelijke groet,
Namens het team van basisschool Het Rondeel,
Marieke Fielt-Wanders

Vakanties schooljaar 2022-2023
• Herfstvakantie: 24 oktober t/m 28 oktober 2022
• Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 76 januari 2023
• Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
• Goede vrijdag en Pasen 7 april t/m 10 april 2023
• Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
• Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023
• Tweede pinksterdag 29 mei 2023
• Zomervakantie start op: 7 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen: alle leerlingen vrij
• maandag 29 augustus 2022
• woensdag 5 oktober 2022
• vrijdag 3 februari 2023
• maandag 27 februari 2023
• donderdag 6 april 2023
• dinsdag 20 juni 2023

Ouderbetrokkenheid
Vorige week dinsdag is er een ouderpanelavond geweest. We hebben een aantal ouders uitgenodigd, helaas was de
opkomst niet heel groot. De ouders die wel aan de oproep gehoor hebben gegeven zijn we erg dankbaar. Op deze
avond waren ook de MR-leden (oudergeleding) en vier teamleden aanwezig.
Fijn om met elkaar in gesprek te gaan, er zijn goede aanbevelingen en suggesties door de ouders gedaan.
De terugkoppeling van deze avond volgt nu eerst op teamniveau, daarna volgt de terugkoppeling van deze avond en
de uitslag van de ouderenquête voor u.
Nogmaals dank aan de ouders voor de fijne dialoog.
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Uitslag Cito Eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben de uitslag van de Centrale Eindtoets gekregen. Aan de uitslag is te zien dat ze
allemaal heel goed hun best hebben gedaan en dat ze volledig geconcentreerd hun toets hebben gemaakt. Ieder
kind heeft laten zien wat hij/zij in zijn/haar mars heeft. Zij hebben dan ook een uitslag die aansluit bij de voor hen
gestelde verwachtingen.
Als groep hebben zij een gemiddelde neergezet van 539,9. Het landelijk gemiddelde is 534,8. Hier zitten we dus
ruimschoots boven. Jongens en meiden: jullie hebben het geweldig gedaan. We zijn trots op jullie!

Groep 8 is op kamp!
Vandaag zijn de leerlingen van groep 8 op de fiets naar ’t Lohr in Voorst vertrokken. Wat fijn dat deze groep wel op
kamp kan gaan; tijd voor gezelligheid, sportiviteit en veel lol.
We wensen alle leerlingen, juf Maike, juf Christel, juf Renske en juf Marieke veel plezier!!!

Theoretisch verkeersexamen
Op 19 mei heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt.
Ze zijn allemaal in één keer geslaagd. Gefeliciteerd allemaal!

Voorlopig adviesgesprek groep 7
De voorlopig adviesgesprekken worden gehouden op maandag 27 juni en donderdag 30 juni 2022 vanaf 15.00 uur.
U krijgt hiervoor een uitnodiging via Parro.

Oudergesprekken (facultatief)
Voor het oudergesprek aan het einde van het schooljaar kan de leerkracht u uitnodigen of kunt u zichzelf kunt
aanmelden. U krijgt via Parro hierover bericht.

Rapporten
Heeft uw kind het rapport nog thuis? Lever dan het rapport weer op school in. Alvast bedankt.
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Agenda
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Ingekomen post
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