
-RONDEEL-INFO nieuwsbrief 1 september 2022- 

 

01 september 2022 

RONDEEL-INFO  
nieuwsbrief  

Agenda september – oktober 2022  

 

September 2022 

1 Rondeel-info   
6 “Kom in de klas” informatie-inloopavond met kinderen 

13 Techniek groep 6  

19 Techniek groep 7 

20 Techniek groep 8 

28 Actie Kinderpostzegels   

 

oktober 2022 

3 Rondeel-info  

5 Studiedag team: alle kinderen vrij. 

Dag van de leraar! 

Start Kinderboekenweek. 

6 Opening Kinderboeken week op school 

11 MR 

24 Herfstvakantie t/m 28 oktober 

 

 

Dinsdag 6 september: “Kom in de klas”: informatie-inloopavond  

Op dinsdag 6 september organiseren we een avond “Kom in de klas”; een algemene informatie-

inloopavond voor ouders én leerlingen.   

Tussen 18.00 en 19.30 uur bent u samen met uw kind van harte uitgenodigd. Uw kind zal u van alles 

vertellen over hoe er in de klas gewerkt wordt, welke materialen en methoden er gebruikt worden, welke 

afspraken er zijn gemaakt etc.. De kinderen zijn dus uw gids.  

De leerkrachten hebben een informatieboekje gemaakt, met daarin wetenswaardigheden voor hun eigen 

groep. Dit wordt tijdens de avond aan u uitgereikt.    

Natuurlijk kunt u ook kennismaken met de leerkracht van uw kind (voor zover dat nog niet is gebeurd) en is 

er mogelijkheid voor een informeel gesprek onder het genot van een kopje koffie, thee, of limonade.   

U kunt niet alleen een kijkje nemen in de klas van uw kind; u bent ook van harte welkom in de andere 

groepen.  

Graag tot ziens op deze avond “Kom in de klas”!  
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Oudercontact met school 

We vinden een goed contact met ouders en verzorgers van groot belang.  

Ook tussen de gespreksperiodes door houden we graag contact met ouders.  

 

U kunt op verschillende manieren contact met school opnemen. We hebben de belangrijkste hieronder op 

een rij gezet.   

  

Reden contact  
 

Wijze van contact  

Contact/overleg met de 

leerkracht  

• Telefonisch na 14.45 uur: 0316-531453. 

• Via de Parro of via mail. 

U mag een reactie verwachten binnen 1 à 2 dagen afhankelijk van de 

werkdagen. 

  
Korte urgente berichten   

welke noodzakelijk zijn   

voor de leerkracht   

  

• Telefonisch: 0316-531453 

• Via Parro.  

Deze functie is actief op werkdagen en werktijden van de leerkracht. Ze 

worden gelezen, maar er zal niet altijd (direct) een reactie komen.  

  
Absentie melding   

(bijvoorbeeld ziekmelden)  

  

• Via Parro: Ziekmelding/bezoek huisarts of tandarts via de algemene 

absentie in Parro invoeren en niet naar de leerkracht persoonlijk sturen.  

• Telefonisch vanaf 08:00 uur: 0316-531453. 

 

Weet u het e-mail adres van de leerkracht niet? U kunt altijd een bericht sturen naar  

info@het-rondeel.nl   

Wij zorgen er dan voor dat het bericht bij de juiste leerkracht komt.  

 

 

 

Verkeerssituatie rondom school  

Auto’s rondom de school levert al snel gevaarlijke situaties op. Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en 

kinderen letten niet altijd goed op. Voetgangers, fietsers en automobilisten komen elkaar vlak voor 

schooltijd allemaal tegen bij de ingang van de school. Het is belangrijk dat kinderen die fietsend of lopend 

naar school komen geen last hebben van de auto’s rondom school. Nu hebben we vaak last van een 

“verkeerschaos” rondom de school.   

De straat van de school is niet geschikt voor (zoveel) verkeer; er is geen of onvoldoende 

parkeergelegenheid voor auto’s en voetgangers, fietsers en automobilisten kruisen elkaars pad. 

 

De school stelt het op prijs dat veel ouders/verzorgers met de fiets naar school komen. Mocht u toch met 

de auto uw kinderen brengen, parkeer dan niet de auto op de stoep of voor de ingang van de school, ook 

al is het ‘maar even’ en parkeert u niet voor een oprit van de buren. Misschien kunt u op grotere afstand 

van de school meer veilig parkeren. De veiligheid van onze leerlingen staat voorop!   

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.   

  

mailto:info@het-rondeel.nl
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