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Welkom bij ons op school!
Welkom in groep 1: Levi, Rhoan, Fiene en Finn.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Na de herfstvakantie…
En dan zit de herfstvakantie er alweer op! Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de heerlijke
nazomerse-herfstdagen.
We hebben de eerste periode hard gewerkt. We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek Gi-gagroen
en we hebben het eerste thema van BLINK afgerond. Dat heeft u vast kunnen zien op de
inloopmiddag.
Vanaf volgende week zijn de oudergesprekken gepland. Heeft u zich hiervoor al ingeschreven via Parro?
De leerlingen van groep 8 krijgen tijdens dit gesprek ook het voorlopig advies voor het VO te horen.
Nog even dit: heeft uw kind het rapport weer ingeleverd op school?
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De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022)
WIJ DOEN MEE MET DE WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID!!!
De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en Cancel' en gaat over
het stimuleren van sociaal gedrag online.
Tijdens deze week zal er in elke groep aandacht geschonken worden
aan mediawijsheid, zullen er goede voorbeelden gegeven worden en
bieden we handvatten om het samen sociaal online te houden.
Mediamasters
Groep 6-7-8 zal tijdens deze week tevens meedoen met de het spel Mediamasters, waarbij elke dag in
teken staat van een ander onderwerp: online pesten, social media, nepnieuws, reclame en veilig internet.
Webinar voor ouders
Tijdens deze week, op dinsdag 8 november om 20.00 uur, is er een webinar voor ouders van kinderen in
de bovenbouw over het online mediagebruik van kinderen van de basisschool. Het webinar wordt gegeven
door Denise Bontje van Mediasmarties.nl.
Wat doet uw kind online? In de Whatsapp groep van school bijvoorbeeld of op andere sociale
mediakanalen zoals TikTok? Steeds meer kinderen voelen de druk om meer likes te krijgen. Uw kind
misschien ook… Hoe gaat u daarmee om? Hoe praat u met uw kind over het gebruik van sociale media? En
welk voorbeeld geef je als volwassene?
Het is belangrijk dat ouders betrokken blijven en hun kinderen begeleiden, maar hoe doet u dat? Hoe blijft
u als ouder betrokken bij het mediagedrag online, zonder de privacy van kinderen te schenden? Hoe laat u
in vertrouwen los, maar blijft u in gesprek met je kind over het gedrag online? Tijdens het webinar zet
Denise Bontje deze vragen centraal.
Zit uw kind in de bovenbouw van de basisschool? Heeft u vragen over online mediagebruik, sociale media
en dergelijke? Meldt u dan zeker aan voor dit webinar. Naast praktische informatie ontvang je ook tips om
het gesprek aan te gaan over het gedrag online. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. Laat u inspireren!
• Wat? Een webinar met praktische tips over het online mediagebruik van kinderen op de basisschool
• Voor wie? Ouders van kinderen tussen de 9 en 12 jaar
• Wanneer? Dinsdag 8 november 2022 van 20 uur tot 21 uur
• Hoe? Online webinar via Teams
Aanmelden kan hier! https://teams.microsoft.com/registration/ognvAQjGx0vZoNuUN3eLA,V2k3jfXvA06_CDE8lHOBTg,AYFlkUFyoE6RbCNL__uUmg,tehH48p_Y0O01pm2j6WPA,DodAD2HBHk6WF1E_NxlLmA,diBmzeRIxEOw3YNZNdc9YQ?mode=read&tenantId=01ef09a2-c6084fc7-af66-836e50ddde2c&skipauthstrap=1
Over Denise Bontje
Denise Bontje (@dmaakthetbont) is gespecialiseerd op het gebied van taal en mediaopvoeding én samen
met Manon Bontje beheerder van Mediasmarties, de online mediagids vol media voor kinderen van 0 – 12
jaar.
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Sectorplan COVID-19
Vanuit de overheid is verschillende sectoren gevraagd een plan op te stellen waarin beschreven staat
welke maatregelen van kracht zullen gaan op het moment dat de Coronabesmettingen weer oplopen. Zo
ook het onderwijs. Vanuit de PO-Raad is er een sectorplan opgesteld waar alle basisscholen zich aan
dienen te houden. Iedere basisschool moet dit plan vertalen naar hun eigen school en delen met de MR.
In dat plan zijn vier scenario’s opgenomen, zoals deze zijn omschreven vanuit de overheid. Scenario 1 staat
voor ‘donkergroen’. Het scenario waar we nu inzitten. De scholen zijn volledig open, zonder beperkende
maatregelen en alleen de basismaatregelen worden geadviseerd.
Scenario 2 staat voor ‘lichtgroen’, ook dan zijn de scholen volledig open met inachtneming van de
basismaatregelen én hebben we meer aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid.
Scenario 3 staat voor ‘oranje’, dit is een scenario waarin we weer te maken krijgen met maatregelen zoals
het werken in de bubbels, het houden van anderhalve meter afstand tussen volwassenen, het preventief
testen en het dragen van een mondkapje. Ook dan zijn de scholen volledig open.
Tot slot is er nog scenario 4. Dit scenario staat voor ‘rood’. In dat geval zijn de scholen niet meer volledig
open maar mogen we maar de helft van de kinderen op school toelaten. Kinderen zullen dan de helft van
de tijd op school onderwijs krijgen en de andere helft van de tijd thuis opdrachten maken. We hopen niet
meer met dit scenario te maken te krijgen, maar het is wel goed dat de protocollen al klaarliggen.
Het kabinet besluit op basis van informatie van het RIVM wekelijks wanneer wordt opgeschaald of
afgeschaald naar een ander scenario. Zodra er overgegaan wordt naar een ander scenario, hebben scholen
één werkweek de tijd om de nieuwe maatregelen van kracht te laten gaan. Indien er sprake is van scenario
1 en 2 dan vraagt dit verder geen grote aanpassingen van ons, dit zullen we dan via een reguliere
nieuwsbrief met u communiceren. In het geval er opgeschaald gaat worden naar scenario 3 of 4 dan
brengen we u daarvan op de hoogte middels een speciale nieuwsbrief waarin we alle maatregelen stap
voor stap uitleggen.
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BAG2SCHOOL kledingactie op 9 november 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij willen u via deze nieuwsbrief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor de
Oudervereniging Het Rondeel.
Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld
in te zamelen voor (doel van actie).
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte
kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor (doel van actie). Bag2School Nederland heeft
sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70
miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het
restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook
nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle
kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren
in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige
20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel.
Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een zak te vullen met
de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst
met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl. Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Bag2School zal de kleding inzamelen op 9 november 2022.
Er mogen vanaf vandaag (1 november) weer zakken op school worden ingeleverd.. Breng uw zakken
alstublieft naar school (bij het schuurtje op het grote plein) en help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Met vriendelijke groeten,
leden van de oudervereniging van basisschool Het Rondeel.
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Inleveren voor
9 november 2022
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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.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rekenen www.insula.info (werken aan de openstaande opdrachten waar instructie over is
gegeven).
Taal/Spelling via portal.zuluconnect.net
Het blok dat centraal staat, is opengesteld en hierin kan worden gewerkt aan de opdrachten.
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’
www.spellingoefenen.nl
www.taaloefenen.nl
www.squla.nl
www.junioreinstein.nl
www.leestrainer.nl
https://www.yoleo.nl/
www.tafelsoefenen.nl
www.redactiesommen.nl
www.tafeldiploma.nl
www.rekenen-oefenen.nl
Schatkist voor groep 1-2 (inloggen via portal.zuluconnect.net)
Veilig leren lezen groep 3 (inloggen via portal.zuluconnect.net)
Lezen in eigen leesboek
Jeugdjournaal kijken www.jeugdjournaal.nl
Maak een tekening/stripverhaal
Knutselen
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.
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Sportbuurtwerk
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Pleegouders gezocht!
Helaas zijn er nog te veel kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin, ook in de gemeente
Montferland. Dit is zorgelijk, aangezien het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders terugloopt en
het aantal zoekvragen van kinderen toeneemt.
Vormen van pleegzorg.
Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg. Bij meer dan de helft van de pleegzorgvragen betreft het
een vraag om deeltijd pleegzorg, waarbij een pleegkind meestal eens in de twee weken een weekend in
het pleeggezin komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg zijn kinderen volledig bij het pleeggezin. Het kan dus zijn
dat een pleegkind er een aantal dagen per maand is of iedere dag. Soms voltijd voor een korte periode of
soms zelfs tot aan zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de vorm van pleegzorg die je als gezin biedt.
Doordat er verschillende soorten pleegzorg bestaan, is de kans groot dat er ook een vorm is die bij jou en
jouw gezin past!
Wil jij je wereld openstellen voor een pleegkind of wil je meer weten over het pleegouderschap? Kijk op:
www.openjewereld.nu
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Samenwerkingsverband Doetinchem
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