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19 augustus 2022 

RONDEEL-INFO  
nieuwsbrief start schooljaar 

Agenda augustus - september 2022  

In deze extra nieuwsbrief praktische informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. 

 

Augustus 2022 

20 Rondeel-info start schooljaar  
22 Eerste schooldag 2022-2023 

23 Rondeel-info 

25 Zomer in Gelderland (meer informatie volgt) 

29 Studiedag team: alle kinderen vrij (kermis Beek). 

 

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   

 

Beste ouders/ verzorgers,  

Maandag start het nieuwe schooljaar! 

Hopelijk heeft iedereen een prettige vakantie gehad en zin om weer te beginnen.  

Afgelopen week is er door ons volop voorbereid en we kijken ernaar uit maandag de kinderen en u te 

begroeten. 

 

Naast het spelen en leren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de groepsvorming. We noemen 

deze groepsvorming in de start van het schooljaar de “gouden weken” en start schooljaar is een 

belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren.  

Hoe leggen wij op basisschool Het Rondeel een goede basis voor een fijne sfeer?  

We besteden tijd en aandacht om elkaar beter te leren kennen. We doen dit onder andere door;  

• Energizers; Een energizer is een kleine opdracht die zorgt voor afwisseling in de les, voor het 

losmaken van energie en voor het richten van de aandacht. Het doel van een energizer is ook vooral 

dat het leuk is. Dat er even een moment is van plezier maken met elkaar. 

• Spel buiten; Het schoolplein is een prima plek voor groepsvormende spellen waarbij je lekker kunt 

bewegen. 

• Groepsgesprekken en -opdrachten.  

We maken van onze klas een groep!!! 
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Schooltijden  

Op basisschool Het Rondeel werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen 

elke dag om 08.30 uur beginnen en tot 14.00 uur naar school gaan.  

De leerlingen moeten om 8.30 uur in de klas zijn. Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open en kunnen de 

leerlingen rustig naar binnen.  

De leerlingen van groep 1-2 ontvangen we ’s ochtends op het plein.  

Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen ’s morgens met hun kind meelopen naar de klas. Om 

8.30 uur beginnen de lessen en dienen de ouders het lokaal te hebben verlaten.   

 

Bij vieringen en evenementen is het mogelijk dat we werken met afwijkende schooltijden. De begin- en 

eindtijden kunnen bijvoorbeeld met de viering verschillen. Deze andere tijden staan voor zover al bekend 

op de schoolkalender. In andere gevallen wordt u hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief of via de Parro 

(oudercommunicatie-app).   

Vrije dagen, vakanties en studiedagen zijn in de schoolkalender opgenomen en staan op de website 

vermeld (www.het-rondeel.nl).  

 

Eten en drinken 

Alle leerlingen krijgen ’s morgens de gelegenheid een pauzehap te nuttigen. Wij vragen aan u om uw kind 

hiervoor een gezonde pauzehap mee te geven. Voorbeelden van een gezonde pauzehap zijn: fruit, tomaat, 

wortel, komkommer, paprika, een boterham met gezond beleg. Wilt u uw kinderen een beker drinken 

(voorzien van naam) meegeven in plaats van een pakje drinken, zodat we bewust omgaan met het afval.  

 

Melden absenties  

Ouders kunnen absenties melden via de Parro App (communicatie app met school).   

Ziekmelding/bezoek huisarts of tandarts via de algemene absentie in Parro invoeren en niet naar de 

leerkracht persoonlijk sturen.   

  

Extra gegevens  

Wij vragen u om alternatieve telefoonnummers door te geven aan de groepsleerkrachten, zodat wij u of 

een ander in geval van nood goed kunnen bereiken.  

  

Extra verlof  

Wanneer u een verzoek voor extra verlof voor uw kind(eren) wilt indienen, moet dit via een speciaal 

formulier op school worden aangevraagd.   

Wij hanteren de richtlijnen van de leerplichtambtenaar.  

 

Verjaardagen van kinderen  

Verjaardag vieren in de groep: we maken er een feestje van!  

U kunt met de leerkracht van de groep overleggen wat een geschikt moment is om te trakteren. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.het-rondeel.nl/
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Fietsen  

Veel leerlingen komen op de fiets naar school. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen de fietsen netjes 

naast elkaar zetten en niet fietsen op het plein?   

 

Verkeersveiligheid  

Het zelfstandig en veilig naar school fietsen of lopen naar de school is belangrijk voor de leerlingen. Wij 

vragen u om mee te werken aan een verkeersveilige situatie rondom de school en op de parkeerplaats. 

Auto's mogen slechts stapvoets rijden en moeten zich aanpassen aan lopende en fietsende leerlingen.  

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het ophalen met de auto zoveel mogelijk de weg rondom de school vrij 

te houden.  

   

Mobiele telefoontjes  

Basisschool Het Rondeel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van of beschadiging aan 

mobiele telefoons. Tijdens de schooltijden (ook in de pauze) dienen eventueel meegenomen telefoons uit 

te staan, tenzij de leerkracht anders heeft beslist. Gedurende de lestijd worden de toestellen bij de 

leerkracht ingeleverd. De telefoon kan dan na schooltijd weer worden opgehaald.  

 

 

Kanjertraining  

De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 

houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De kanjertraining is een volwaardige methode voor basis- 

en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:  

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.  

• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.  

• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en  

andere conflicten.  

• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.  

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  

• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.   

Tijdens de kanjertraining staan vijf afspraken centraal:  

• We vertrouwen elkaar.  

• We helpen elkaar.  

• Niemand speelt de baas.  

• Niemand lacht uit.  

• Niemand doet zielig.  

Een goede sfeer (pedagogisch klimaat) vinden we een belangrijke voorwaarde voor het kunnen opdoen 

van leerervaringen, waardoor aan competentie (op je taak berekend zijn), autonomie (zelf keuzes kunnen 

maken) en aan een goede relatie (zich geaccepteerd en veilig voelen) gewerkt kan worden. Deze aspecten 

vinden we erg belangrijk, omdat ze essentieel zijn voor het ontwikkelingsproces.   
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Contact ouder(s) en school   

We hechten veel waarde aan goede contacten tussen de leerkracht(en) en u over uw kind(eren). 

Naast de informatieavond zijn er dit jaar ook meerdere oudergesprekken gepland en is het uiteraard 

mogelijk om (vervolg-)afspraken te maken.   

 

Roken in en om de school verboden 

Op Basisschool Het Rondeel willen we het goede voorbeeld geven, ook wat betreft roken. Roken in en 

rondom het gebouw is verboden.  

  

Bewegingsonderwijs  

Voor de lessen bewegingsonderwijs maken de groepen 1-2 en bij slecht weer gebruik van het speellokaal in 

de school. Groep 2 gaat ook een keer per week gymmen in de sporthal, de groep krijgt dan les van een 

vakleerkracht (combinatiefunctionaris sport). Bij ons op school is dit meester Amr. Tijdens de lessen 

bewegingsonderwijs in de sporthal dragen de leerlingen sportkleding en zijn gymschoenen verplicht. Deze 

hebben bij voorkeur een stroeve zool die geen strepen op de vloer achterlaat.    

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen twee keer per week gymmen in de sporthal. Een keer per week krijgen de 

kinderen les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en een keer per week van de eigen 

groepsleerkracht.   

 

Rooster:  

Groep 2  Maandag 10:30 – 11:30 uur  

o.b.v. vakleerkracht   

  

Groep 3-4  Maandag 11:30 – 12:30 uur 

o.b.v. vakleerkracht  

Woensdag 11:00 – 12:00 uur  

o.b.v. groepsleerkracht  
Groep 4-5  
 

Maandag 12:45 – 13:45 uur 

 o.b.v. vakleerkracht  

(groep 4-5 gehele groep) 

Woensdag 11:00 – 12:00 uur  

groep 4 o.b.v. leerkracht groep 3-4 

 

Woensdag 12:00 – 13:00 uur groep 5 

o.b.v. groepsleerkracht 

(groep 4-5 gesplitst) 

  
Groep 6  Woensdag 12:00 – 13:00 uur  

o.b.v. groepsleerkracht 

  

Vrijdag 11:00 – 12:00 uur  

 o.b.v. vakleerkracht  

Groep 7  Woensdag 13:00 – 14:00 uur  

o.b.v. groepsleerkracht  

Vrijdag 12:00 – 13:00 uur  

o.b.v. vakleerkracht  

 
 

Groep 8  Woensdag 13:00 – 14:00 uur  

o.b.v. groepsleerkracht 
 

Vrijdag 13:00 – 14:00 uur  

 o.b.v. vakleerkracht  

  
 

We starten met de gymlessen op woensdag 24 augustus 2022. 

Op maandag 22 augustus en 30 augustus is er geen gym.  
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Studiedag 

Op maandag 29 augustus 2022 heeft het team een studiedag. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij! 

We wensen iedereen alvast fijne kermisdagen toe. 

 

 

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”!  

 
 

We wensen iedereen een goede start en een plezierig schooljaar toe.  

 

Een hartelijke groet van  

Ronald, Linsy, Marieke, Marieke, Richelle, Christel, Carla, Marie-Louise, Martijn, Tom, Astrid, 

Nicole, Heidi, Rian, Marion, Maike, Rikie, Simone, Lotte en Renske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


