01 oktober 2020

RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom Tiem in groep 1 en Catriona in groep 2.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Uitnodiging Parro accepteren
Wat fijn dat bijna alle ouders de uitnodiging van Parro hebben geaccepteerd. Op deze manier blijft u op de hoogte
van de klasmededelingen en ontvangt u uitnodigen voor gesprekken en/of activiteiten. Mocht u nog niet gekoppeld
zijn wilt u dit alsnog doen? Alvast bedankt.
Hoofdluiscontrole
Deze controles mogen in deze periode niet op school worden uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed de
haren van uw kind(eren) te controleren. Mocht u luizen en/of neten tegenkomen, zou u dit aan de leerkracht van uw
kind door willen geven?
Zie voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de
GGD in deze nieuwsbrief.
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden!
De oudervereniging (OV) zoekt enthousiaste ouders die graag willen helpen bij de diverse taken die de OV
verricht. De OV is bij de organisatie van diverse activiteiten (bijvoorbeeld het organiseren van feesten, sportdag,
schoolreis) betrokken die bedoeld zijn voor de leerlingen zelf. Uiteraard gaat de organisatie in nauw overleg en in
goede samenwerking met het lerarenteam. In het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld over de
ouders, die worden ingedeeld in commissies. Ook binnen het team vindt er een verdeling plaats.
Bent u die enthousiaste ouder die wil deelnemen aan de OV dan kunt u zich aanmelden via info@hetrondeel.nl
Een hartelijke groet van de leden van de oudervereniging van het Rondeel.
Rapporten
Wilt u het rapport van uw kind weer mee naar school geven? Alvast bedankt.
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Kinderboekenweek 2020
Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek van start gegaan. Ieder jaar staat er een thema centraal. Dit
jaar is dat “En toen…”

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over ridders, verplaatsen ons in de oorlogstijd of
komen van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. We verkennen werelden van toen door het lezen
van boeken!
Op school wordt er gedurende 2 weken in alle klassen gewerkt aan dit thema. Op vrijdag 16 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af. De peuters en de leerlingen van groep 1 t/m 8 zullen in de hal van de school iets
tentoonstellen waar ze gedurende de Kinderboekenweek aan hebben gewerkt.
Alle groepen zullen om de beurt elkaars werk bekijken.
Gedurende de Kinderboekenweek zullen er in de hal van de school themakasten zijn. Hier zullen allerlei prenten-,
lees- en stripboeken bij het thema te vinden zijn. Ook hangt er informatie over de boeken die dit jaar zijn
genomineerd door de landelijke kinderjury. We hopen de kinderen op deze manier te inspireren!
Wist u trouwens dat als u in de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, u er een gratis Boekenweekgeschenk bij
krijgt? Je krijgt het geschenk van 30 september tot 11 oktober 2020 cadeau.
Meer lezen? Kijk dan op www.kinderboekenweek.nl
Wij wensen alle kinderen een leuke en gezellige Kinderboekenweek. En bovenal natuurlijk heel veel leesplezier!
Schrijversbezoeken
Tijdens de Kinderboekenweek zullen de kinderen van groep 4, groep 7 en groep 8 bezoek krijgen in de klas van een
heuse kinderboekenschrijver!
Maandag 28 september – groep 4 – Lotte Stegeman
Maandag 5 oktober – groep 7 – Tineke Honingh
Woensdag 7 oktober – groep 8 – Gideon Samson
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Bericht van Bibliotheek Montferland.
Naast de schrijversbezoeken organiseert de bibliotheek dit jaar zowel in Didam als in ’s-Heerenberg een
Kinderboekenweekfeest. Door Corona is inschrijving verplicht, want zoveel kinderen als andere jaren is niet mogelijk,
zeker met ouders die meekomen.
https://www.bibliotheekmontferland.nl/kinderboekenweek.html
Spaaractie
Van 30 september t/m 11 oktober organiseert Bruna tijdens de Kinderboekenweek de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met
u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en
levert de kassabon vóór 14 november 2020 in op school.
• De kassabon kan door de kinderen worden afgegeven bij één van de leerkrachten.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• De kassabonbedragen worden na inlevering bij elkaar opgeteld en voor 20% van het opgetelde bedrag mogen wij
boeken uitzoeken.
Wij hopen dat u samen
met de kinderen meedoet!
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Agenda
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Ingekomen post
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