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RONDEEL-INFO
Agenda december 2019 – januari 2020
december
2 Rondeel-info 4
5 Sinterklaasfeest
6 Studiedag: alle leerlingen vrij!
10 Ondersteuningsteam 12.30-16.00 uur.
11 Kerst crea-ochtend
19 Kerstviering: alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Om 17.30 uur start het Kerstfeest op school
20 Om 12.00 uur start de kerstvakantie
23 december t/m 3 januari: Kerstvakantie
januari
6 PRO8dag = studiedag: alle leerlingen vrij!
7 Rondeel-info 5
8 Hoofdluiscontrole
Bijeenkomst medezeggenschapsraad
14 Vergadering oudervereniging
22 Start nationale voorleesdagen t/m 1 februari
23 Techniekles groep 6: 8.45 – 11.45 uur
24 Techniekles groep 7: 8.45 – 11.45 uur
28 Ondersteuningsteam 12.30-16.00 uur
31 Techniekles groep 8: 8.45 – 11.45 uur

Jarig in de maand december zijn:
Dag
Naam:
Groep:
2
Huub
5
4
Christoph
7
4
Jhelynn
7
6
Roan
4
9
Valerie
3
12
Dane
8
12
Jill
8
18
Collin
8
18
Evy
5
18
Senna
5
21
Jasmijn
6
24
Sanne
6
29
Boaz
2A
30
Yade
5
31
Jasmijn
7
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Sinterklaasfeest
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 5 december bezoekt Sint onze school, de schooltijden zijn
op deze feestelijke dag ongewijzigd.
De kinderen nemen deze dag een eigen lunch mee, drinken en een lekkernij
wordt rond 10.00 uur door de oudervereniging verzorgd.
Een vriendelijke groet van juf Marie-Louise en juf Rikie, werkgroep Sinterklaas.
Voorleeskampioen 2019
We hebben een nieuwe voorleeskampioen: Hiske uit groep 8 heeft de voorleeswedstrijd op school gewonnen!
Afgelopen vrijdag (29 november) vond weer de jaarlijkse schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats. De leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8 hebben geluisterd naar de vier finalisten: Dycke en Kiki uit groep 7 en Jill en Hiske uit groep 8.
Voorafgaand aan deze finale hebben de kinderen van groep 7 en 8 een voorronde gehouden in hun eigen klas.
Klasgenoten hebben gekozen wie de twee beste voorlezers van de klas waren en door mochten naar de schoolfinale.
De vier finalisten werden beoordeeld op verschillende punten zoals ‘intonatie’, ‘tempo’ en ‘fragmentkeuze’. De jury
bestond uit juf Maike en mevrouw Petra Klop van bibliotheek Montferland. Het was een moeilijke keuze, maar Hiske
uit groep 8 is als winnaar uit de bus gekomen.
Wij feliciteren Hiske en wensen haar veel succes bij de regionale finale!

Pfixx Solar Montferland Run
Op zondag 1 december hebben 14 kinderen de Pfixx Solar Montferland Run gelopen.
Per leeftijdscategorie vertrokken ze richting start om de 1 kilometer te volbrengen.
Veel gejuich langs de kant en bij de finish kregen ze allemaal een medaille voor deze mooie prestatie.
Ouders die hebben geholpen: bedankt voor jullie hulp en enthousiasme!
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Bee-Bot
Groep 6 heeft met juf Maike meegedaan aan de ICT-bingo.
Vol enthousiasme hebben zij veel nieuwe tools op ICT-gebied voor de groep uitgeprobeerd.
Uiteindelijk een volle BINGO kaart ingeleverd en daarvoor hebben zij een prijs gewonnen: een echte Bee-Bot.
Een Bee-Bot is een gele robot. Het is niet zomaar een robot, nee het is een programmeerbare robot voor het
basisonderwijs. Door met de Bee-Bot aan de slag te gaan leren kinderen op een leuke wijze programmeren, ook
werk je aan het ruimtelijk inzicht met de Bee-Bot.
Op dit moment is groep 6 aan het werk met de Bee-Bot maar ook alle andere leerlingen van Het Rondeel mogen met
de Bee-Bot gaan werken.

Nieuwe website
Heeft u de nieuwe website al gezien? www.het-rondeel.nl
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Sportbuurtwerk Beek
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