1 november 2021

RONDEEL-INFO
Beste ouders/verzorgers,
Inloop
Gelukkig hebben we de afgelopen weken een flink aantal coronamaatregelen kunnen schrappen en merken we dat
we, binnen de schooldeuren, veelal weer op de wijze kunnen werken als dat we deden voor corona. We hoeven niet
meer te werken met de zogenaamde ‘bubbels’, hele klassen hoeven niet meer in quarantaine bij één besmetting, we
kunnen de hal weer gebruiken als werkplek en ook kunnen we ouder(s)/verzorger(s) weer begroeten in de school.
Na deze laatste versoepelingen zien we dat de inloop goed verloopt. Veel ouders/ verzorgers nemen buiten of in de
gang afscheid en gaan hooguit een keer in de week kijken in de klas. Fijn dat we op deze manier de inloop samen
kunnen organiseren!

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: lukt het niet een leerkracht te vinden, wordt de groep de eerste dag opgedeeld. De tweede ziektedag blijven de
kinderen thuis (u wordt geïnformeerd via de Parro-app);
5: we streven 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).
U begrijpt vast dat we met deze oplossingen na stap 2 veel vragen van het team. Collega's werken niet voor niets
parttime, daarbij worden ze geacht mogelijk andere kinderen op te vangen in hun groep of zelf werk klaar te zetten
of instructies te geven aan een tweede groep. Wij vragen uw begrip wanneer blijkt dat we in een incidentele situatie
toch meer tijd nodig hebben het een en ander te regelen. Hopelijk blijft een griepgolf uit en kunnen we ons
onderwijs voorstellen zoals we allemaal wensen. Wij verzoeken u de Parro-app goed te volgen zodat u weet wat er
speelt.
Heeft u nog bekenden in uw omgeving met een lesbevoegdheid die willen invallen bij ziekte, zij kunnen contact
opnemen met Marieke Fielt (m.fielt@pro8.nu)
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Welkom bij ons op school!
Welkom in groep 1: Romée en Hannah.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Oudergesprekken in week 46
De oudergesprekken worden van 15 tot 19 november op school georganiseerd.
Uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk; wenst u dat het gesprek via Teams wordt gehouden, laat dit vooral even
weten via de eigen leerkracht.
U kunt zich weer inschrijven via de Parro-app.
De inschrijving gaat open voor ouders/ verzorgers die meerdere kinderen op school hebben op aanstaande vrijdag 5
november vanaf 15:00 uur. Voor gezinnen met één kind op school staat de inschrijving op 6 november open vanaf
15:00 uur. Graag tot ziens op de ouderavonden.

Voorleeswedstrijd
Op vrijdag 12 november zullen de voorrondes gehouden worden voor de voorleeswedstrijd.
Acht leerlingen uit de groepen 7 en 8 zullen de strijd met elkaar aangaan!
Ze gaan voorlezen in de groepen 5 t/m 8 en in iedere groep zal een winnaar gekozen worden.
Deze vier kinderen zullen het op vrijdag 19 november tegen elkaar opnemen.
Een echte jury zal dan beslissen wie de voorleeskampioen van Het Rondeel zal worden.
De winnaar mag onze school vertegenwoordigen in de Montferlandse voorronde.

Muziek in groep 5 in samenwerking met Volharding en de muziekschool.
Muziekvereniging Volharding wil kinderen graag laten ervaren dat samen muziek maken leuk is. Dat willen wij als
school natuurlijk ook. We zoeken daar graag de verbinding en samenwerking met elkaar.
De leerlingen uit groep 5 krijgen hierbij les op een muziekinstrument. Voor dit project komt er een gediplomeerd
muziekdocent in de klas; meester Fernando die vorig jaar ook de muzieklessen heeft gegeven. Hij krijgt hierbij
ondersteuning van vrijwilligers van de muziekvereniging.
De instrumenten die we mogen lenen van de muziekvereniging zijn de klarinet, saxofoon, dwarsfluit, trombone,
trompet en hoorn.
Ieder kind krijgt gedurende het jaar de kans om op verschillende instrumenten te spelen. Iedere 14 dagen geeft
meester Fernando muziekles aan de groep op dinsdag van 9:00-9:45 uur. De kinderen leren gezamenlijk een liedje te
spelen. In februari volgt er al een eerste concert voor de ouders van deze groep. Tijdens een afsluitende avond in
juni zullen de kinderen samen met de muziekvereniging een heus optreden verzorgen.
We wensen alle leerlingen, vrijwilligers van de muziekvereniging en meester Fernando heel veel plezier.
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Ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
Graag vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022.
Uit deze bijdrage worden een groot aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk betaald.
Bijvoorbeeld Sinterklaas, de Kerstviering, Pasen, Carnaval, Sportdag, Afscheid groep 8, enz.
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, doet de oudervereniging een beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage
te voldoen zodat we ook dit jaar weer leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.
De bijdrage voor het schoolreisje staat los van deze ouderbijdrage. Hiervoor wordt een afzonderlijke bijdrage
gevraagd.
Wij vragen u vriendelijk om deze bijdrage zelf over te maken op bankrekeningnummer NL37RBRB0918041414 tnv
Oudervereniging het Rondeel. U kunt ook gebruik maken van de volgende link.
Hallo, wilt u me € 25,00 betalen voor Vrijwillige ouderbijdrage per kind? Dat kan via
https://diensten.regiobank.nl/online/betaalverzoek/#/13509720-HceHCiZtlWhjnSOvELFAtT2yrI6sQb8f
Deze link is geldig t/m 26-11-2021.
Wilt u de voornaam en achternaam van uw kind(eren) vermelden en de groep waarin ze zitten.
Afhankelijk van het aantal kinderen per gezin ziet de ouderbijdrage er als volgt uit:
1 kind: € 25,2 kinderen: € 50,3 kinderen: € 75,Enz.
Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij Carla Hagen 06-27277028
Alvast vriendelijk bedankt voor uw bijdrage.
Een hartelijke groet,
namens de oudervereniging van basisschool het Rondeel,
Carla Hagen (penningmeester OV Het Rondeel)
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BAG2SCHOOL kledingactie op 9 november 2021
Er mogen weer zakken op school worden ingeleverd. Wat mag er WEL in de zakken: schone kleding (zowel baby,
- kinder, - als volwassen), schoenen (per paar, aan elkaar geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen,
handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen. Wat mag er NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of
beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden,
snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
U helpt toch ook mee inzamelen? Alvast bedankt!
Hartelijke groet van de leden van de oudervereniging Basisschool Het Rondeel.
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Agenda
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Ingekomen post
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