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RONDEEL-INFO
Agenda juli-augustus 2020
juli
2 Rondeel-info 10 en brief formatie
8 Rapport mee naar huis (groepen 1 t/m 7)
13 Survivaldag groep 8
14 Groep 8 krijgt rapport mee naar huis
15 Doorschuifochtend: kijkje nemen in de volgende groep.
Afscheidsavond groep 8
17 Om 12.00 uur start voor iedereen de zomervakantie!
augustus
28 Laatste dag zomervakantie!
31 Studiedag: alle leerlingen vrij!
01 september: start eerste schooldag schooljaar 2020-2021

Jarig in de maand juli zijn:
Dag
Naam:
Groep:
1
Jolie
7
4
Femke
5
8
Lenn
3
9
Jasper
7
11
Gijske
7
12
Stijn
6
13
Sem
3
14
Isa
4
14
Giel
5
15
Djezzabel
1B
18
Adelina
4
18
Skay
3
20
Liam
2A
29
Nora
8
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Jarig in de maand augustus zijn:
Dag
Naam:
Groep:
2
Dezmenn
4
4
Vic
1B
7
Mike
5
8
Kyra
6
11
Kasper
7
19
Selina
4
21
Dave
4
26
Thomas
7
29
Emma
2B
29
Ayrin
2A

Welkom bij ons op school!
Welkom Roos in groep 1! We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!
Kalender en schoolgids
Op donderdag 16 juli gaat de schoolkalender met alle 'oudsten' mee naar huis. De kalender bevat een korte
samenvatting van praktische zaken uit de schoolgids en een overzicht van de vakanties, gesprekken en activiteiten
van school. De schoolgids voor 2020-2021 is klaar en wordt binnenkort op onze website geplaatst. Voor ouders die
van de schoolgids een papieren exemplaar willen: deze is vanaf de eerste schooldag 2020-2021 af te halen op school
bij juf Marieke.

Vakanties schooljaar 2020-2021
• Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
• Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
• Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021
• Goede vrijdag en Pasen 2 april t/m 5 april 2021
• Koningsdag: 27 april 2021
• Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021
• Tweede pinksterdag 24 mei 2021
• Zomervakantie start op: 19 juli 2021
Studiedagen: alle leerlingen vrij
• maandag 31 augustus 2020
• donderdag 19 november 2020
• maandag 4 januari 2021
• woensdag 27 januari 2021
• maandag 8 maart 2021
• vrijdag 2 juli 2021

We zwaaien uit:
Nora, Tom, Rick, Lars, Laurens, Hiske,
Wietske, Mike, Nick, Teun, Collin, Daan,
Kiana, Jonathan, Dane, Jill, Lisa, Daan, Luuk,
Storm en Tijn: zij gaan naar het voortgezet onderwijs!

Op woensdagavond 15 juli neemt groep 8 afscheid van basisschool Het Rondeel met een heuse film première op
locatie. Uiteraard volgen wij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM tijdens deze avond.
In de laatste schoolweek mogen alle leerlingen van school in de eigen klas genieten van de afscheidsfilm “Hotel” van
groep 8. We wensen groep 8 veel succes en plezier tijdens de voorbereidingen van de eindfilm en de laatste
schooldagen.
Groep 8; heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs en kom gerust nog eens aan, om te vertellen hoe
het met je gaat.
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Bedankt voor uw hulp en belangstelling!
Het team van basisschool Het Rondeel wil alle stagiaires van het afgelopen jaar enorm bedanken voor hun hulp en
inzet het afgelopen jaar.
Ook oprechte dank aan alle ouders, opa’s en oma’s, oppas, buren die op welke manier dan ook hebben geholpen bij
activiteiten van de school, vooral ook in de thuiswerk-periode.
Dankzij uw hulp en inzet hadden we een fijn schooljaar!

Bereikbaarheid in de zomervakantie
Op vrijdag 17 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. In geval van calamiteiten zijn we tijdens de vakantie
bereikbaar via info@het-rondeel.nl
Start schooljaar 2020-2021
Op dinsdag 1 september 2020 start het nieuwe schooljaar (maandag 31 augustus is studiedag).
Wij wensen iedereen een heerlijke zomer toe!
Een hartelijke groet van het team van
basisschool Het Rondeel.
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Ingekomen post
Bericht van Humankind
Beste ouders,
Vanaf het nieuwe schooljaar openen we bij Peuteropvang Olleke Bolleke in Beek een extra groep.
Er is veel vraag naar peuteropvang, waardoor we op dit moment een wachtlijst hebben.
Daarom gaat met ingang van 31 augustus 2020 de extra groep open op maandag- en donderdagochtend
van 08.30 tot 12.30 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.
Ouders van kinderen die op de wachtlijst staan worden door onze klantenservice benaderd.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 0314 – 71 11 15
of via e-mailadres regiogelderland@humankind.nl

De VakantieBieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek!
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je de leukste en mooiste e-books overal mee naartoe.
Download de app op je mobiel of tablet in de App Store of via Google Play. Je kunt de e-books lezen tot en met 31
augustus. Veel leesplezier!
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Download in the App Store
Download in Google Play
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