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RONDEEL-INFO 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het voelde goed om na de zomervakantie iedereen weer enthousiast en uitgerust terug te zien en om samen het 

schooljaar op te starten. We hebben er allemaal heel veel zin in om er met elkaar weer een goed, leerzaam, fijn 

schooljaar van te maken.  

 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar starten we met ‘De Gouden Weken’. In deze weken staat het (opnieuw) 

kennismaken met elkaar centraal. Na zes weken zomervakantie vindt er altijd een verandering plaats in de dynamiek 

van de groep. Soms komen er kinderen bij of gaan er kinderen weg, vaak vindt er een wisseling van 

leerkracht(en) plaats. We starten dan ook met allerlei kennismakingsoefeningen, samenwerkingsopdrachten en 

spelactiviteiten om het schooljaar op een prettige manier met elkaar te starten. Ook is er extra aandacht voor het 

lezen.   

 

 

Welkom bij ons op school! 

Welkom Ben, Lars, Floris en Nila: welkom in groep 1. Welkom Solana in groep 4, Élouan in groep 5 en  

Marco in groep 6. We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen op Het Rondeel 

Met veel enthousiasme zijn alle groepen deze week weer gestart aan het nieuwe schooljaar. Tijdens deze eerste 
schoolweken willen we het lezen extra onder de aandacht brengen. Zoals ieder jaar hebben we onze 
schoolbibliotheek aangevuld met nieuwe boektitels en alle groepen hebben een nieuw voorleesboek gekregen. 
Daarnaast krijgen alle leerlingen ook een boek mee naar huis om te lezen. Rondom dat boek voeren we op school 

leesgesprekken. De boeken zijn in bruikleen van Pabo Iselinge en Bibliotheek Didam. 

Hieronder ziet u een overzicht van de boektitels voor iedere groep: 

Gr 1-2. O, O, Octopus 

Gr 3. Bang mannetje 

Gr 4. De tuin van de walvis 

Gr 5. De zee kwam door de brievenbus 

Gr 6. De fantastische vliegende boeken van Marius Mindermeer 

Gr 7. De brieven van Mia 

Gr 8. Gips 

Wij wensen u allemaal veel gezamenlijk leesplezier! 
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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@het-rondeel.nl 

Een hartelijke groet van de leden van de oudervereniging van het Rondeel.  

 

 

Parro 

Algemeen 

Op basisschool Het Rondeel werken we met Parro. Dankzij Parro kunnen we ouders en verzorgers op de hoogte 

houden van activiteiten op school en in de klas. Afgelopen week bent u weer gekoppeld aan de nieuwe groep en 

leerkracht(en) en ontvangt u weer berichten via de app.  

 

Koppelen 

Bent u nog niet gekoppeld met school middels deze app, laat dit dan weten. We sturen dan nog een koppelcode via 

de mail. Hierin staan ook alle instructies om de koppeling goed te laten verlopen. Zo blijft u altijd op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen op school en met name de gebeurtenissen in de groep.   

Kunt u niet inloggen of heeft u geen koppelcode; stuur dan een mail naar info@het-rondeel.nl 

 

Geef uw privacy voorkeuren aan! 

Parro en de scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. In 

de app kunt u bij instellingen uw privacy voorkeuren instellen. Dit dient ieder jaar opnieuw te gebeuren.     

Privacy voorkeuren aangeven: Hoe werkt het? 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. U kunt dit via 

de Parro app voortaan aangeven. Wilt u dit doen voor vrijdag 10 september. 

Dit kan via de volgende stappen in de app:  

Ga naar het tabblad 'Instellingen'.  

Tik op Profiel en ga naar het kopje 'Mijn kinderen'.  

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.  

Hartelijk dank voor het doorgeven! 

 

 

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.  

 

 

Rapporten 

Heeft uw kind het rapport nog thuis? Wilt u het dan weer mee naar school geven.   
Alvast bedankt. 
 

 

mailto:info@het-rondeel.nl
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Agenda 
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Ingekomen post 

 


