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01 maart 2023 

RONDEEL-INFO  
nieuwsbrief  

Agenda maart – april 2023 

maart 2023 

1 Hoofdluiscontrole 

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

17 Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 8:30 – 9:00 uur 

 

 april 2023 

3 Rondeel-info   
6 Studiedag PRO8dag: alle leerlingen vrij! 

7 Goede Vrijdag: vrij! 

Schoolvoetbaltoernooi 

10 Tweede Paasdag: vrij! 

17 Groep 7 Techniekles 

18 Eindtoets groep 8 

MR 

19 Eindtoets groep 8 

21 Koningsspelen 

24 Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 

 

 

Welkom bij ons op school!   

Welkom Lauren en Daan in groep 1.  

We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!   

 

 

 

 

 

BAG2SCHOOL 

De volgende inzameling is op 16 mei 2023 gepland. 

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

Wat is er in de weken voor de voorjaarsvakantie hard door iedereen gewerkt. Heel wat toetsen zijn 

gemaakt, voor sommige kinderen best wat spannend, voor andere kinderen lijkt het gewoon op het 

‘normale’ werk. In de klas zorgen we voor een fijne, rustige werksfeer zodat iedereen zich zo goed mogelijk 

kan concentreren. 

De toetsen zijn door de leerkrachten nagekeken. Er is goed geanalyseerd welke doelen zijn behaald en op 

welke doelen nog extra geoefend moet gaan worden. Het onderwijsaanbod op schoolniveau, op 

groepsniveau is bekeken en dit is op de gespreksavonden en op de studiedagen besproken. 

Tijdens de afgelopen studiedagen hebben we ook onze missie en visie en onze kernwaarden besproken. 

Ook kijken we naar de plannen voor de komende vier jaar. Aan het einde van dit schooljaar loopt namelijk 

het huidige schoolplan van onze school af. De afgelopen jaren heeft dat plan als leidraad gediend op het 

gebied van onderwijsontwikkeling, kwaliteit, personeelszaken, financiën en PR.  

We gebruiken deze aankomende periode voor het schrijven van een nieuw schoolplan. Een schoolplan is 

een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de 

onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het laat zien waar wij als school op inzetten en hoe we het 

onderwijs en het kwaliteitsbeleid goed vorm kunnen geven. 

Het team denkt hierover actief na. Het plan moet een effectief en bruikbaar plan zijn dat richting geeft aan 

het onderwijs en kwaliteitszorg in de school. Het moet waarneembaar zijn in de praktijk; in de klas. 

Voor input voor dit schoolplan gaan we zeker ook de leerlingen en ouders vragen om met ons mee te 

denken.  

Een hartelijke groet, namens het team van basisschool Het Rondeel, 

Marieke Fielt-Wanders 

 

Inloopspreekuur Jeugdgezondheid  

Wanneer is er een inloopspreekuur?   

Donderdag 17 maart van 8.30 - 9.00 uur  

Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?  

 Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, 

voeding, zindelijkheid of vaccineren.  

 Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?  

· Ouders  

· Leerlingen  

· Leerkrachten  

 Wie houdt het inloopspreekuur?  

 De jeugdverpleegkundige van de GGD. Haar gegevens staan hieronder. Als het nodig is, betrekt zij de 

jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling 

en gedrag.  

  

Contactgegevens  

Margot van der Meer, jeugdverpleegkundige  

(088 - 4433474 (direct)  

(088 - 4433000 (algemeen)  

* m.vandermeer@ggdnog.nl   

Website: www.ggdnog.nl  

mailto:m.vandermeer@ggdnog.nl
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INGEKOMEN POST 
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INGEKOMEN POST 
Officiële opening Tulpenroute/ Deutsche Tulpenstrasse op zaterdag 25 maart 2023. 

 

              
                                                                                                   ©Exclusive Flowers Europe 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de officiële opening van de Tulpenroute en de 

Deutsche Tulpenstrasse op zaterdag 25 maart 2023 om 11.00 uur.  

 

Voor de opening zijn uitgenodigd de burgemeesters en brandweerkorpsen en Ambulancezorg VGGM van Arnhem, 

Zevenaar,  Montferland, Doetinchem en Emmerich, de Koninklijke Marechaussee Brigade Zevenaar, THW Emmerich, 

Malteser Kreuz en het Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Emmerich e.V., muziekkorpsen uit de hele regio, leerlingen 

van basisscholen uit de Gemeenten Zevenaar, Emmerich en Montferland, Rheinische Post, NRZ, Stadtanzeigeer, 

Kurier am Sonntag, Niederrhein Nachrichten, WDR, Antenne Niederrhein, Omroep Gelderland, De Gelderlander en 

andere landelijke en regionale media en uiteraard de bedrijven, organisaties, Syrische en Oekraïense vluchtelingen, 

vrijwilligers en vele anderen die dit project mogelijk hebben gemaakt. Deze hele regio komt komende maand volop in 

bloei met 150.000 exclusieve tulpen- en andere bloembollen, waarvan er ruim 25.000 zijn geplant in meer dan 650 

bloembakken, die binnenkort worden verspreid over de hele Liemers, de Achterhoek, Emmerich, maar ook op 

Landgoed Middachten in De Steeg en andere mooie locaties. De Gemeente Bronckhorst heeft 150 bloembakken 

geadopteerd voor de dorpskernen. De Gemeente Montferland plaatst de bloembakken in de dorpskernen en langs de 

Tulpenroute. 

Het dorp Loo (bij Westervoort) wacht op een schitterend mooie lente: De inwoners hebben het transport al 

gereserveerd voor 80 bloembakken, door leerlingen van basisscholen uit Nederland en Duitsland beplant met de 

meest exclusieve tulpen en andere bloemen, daarbij geassisteerd door Oekraïense en Syrische vluchtelingen. De 

inwoners van Loo regelen ook het transport van een aantal mooie bloembakken naar de vluchtelingenboten aan de 

Rijnkade in Arnhem, gratis beschikbaar gesteld door Exclusive Flowers Europe.  

 

© Exclusive Flowers Europe 

  

Een aantal leerlingen van basisscholen worden in de gelegenheid gesteld om samen met de brandweerkorpsen van 

Nederland en Duitsland de Tulpenroute/Deutsche Tulpenstrasse (ca. 14 km) te volgen. Deze Tulpenroute kan 
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binnenkort door iedereen GRATIS worden gevolgd met onderweg grote tulpenvelden met vele tienduizenden tulpen in 

Emmerich-Elten en bij de Rembrandt Korenmolen langs de A18 bij Doetinchem en Kilder.  

 

                  
 

Locatie: Biologische Fruitkwekerij Ferdinand van Schip, ’s-Gravenwaard 1, 6916 KB Tolkamer.  

https://fruitteeltbedrijf-fvanschip.nl/ 

 

Zaterdag 25 maart 2023, 11.00 uur. 

 

Maveridge is een familie-exportbedrijf in de Noord-Hollandse bollenstreek en is de leverancier van de Keukenhof. Het 

bedrijf levert de meest exclusieve biologische tulpen- en andere bloembollen van uitsluitend de allerhoogste kwaliteit:  

 

https://www.maveridge.com/pg-1996-7-26547/pagina/about_maveridge.html 

 

Gratis tickets voor de Mini Keukenhof: vouchercode:  

 

Tulpenroute2023     https://exclusiveflowers.eu/tickets-mini-keukenhof/ 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Kuijper 

CEO Exclusive Flowers Europe 

 
Kvk Arnhem: 88500128 

Tel: +31 (0) 6-25358335 

https://exclusiveflowers.eu/ 

  

https://fruitteeltbedrijf-fvanschip.nl/
https://www.maveridge.com/pg-1996-7-26547/pagina/about_maveridge.html
https://exclusiveflowers.eu/tickets-mini-keukenhof/
https://exclusiveflowers.eu/
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