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RONDEEL-INFO
Agenda september – oktober 2019
september
3 Rondeel-info 1
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020
4 Hoofdluiscontrole
10 Vergadering oudervereniging
Week 38, 39 en 40: oudergesprekken groepen 3 t/m 7.
Leerlingen uit de groepen 6 en 7 worden hiervoor ook uitgenodigd.
18 Les “dode hoek” voor de groepen 7 en 8
Vergadering medezeggenschapsraad
19 Informatiebijeenkomst
24 Jaarvergadering oudervereniging
oktober
1 Ondersteuningsteam 12.30-17.00 uur
Techniekles Ulft groep 6: 8.45-11.45 uur
2 Studiedag team: alle leerlingen vrij!
Start Kinderboekenweek
3 Techniekles Ulft groep 7: 8.45-11.45 uur
4 Techniekles Ulft groep 8: 8.45-11.45 uur
7 Rondeel-info 2
15 Vergadering oudervereniging
21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie
30 Hoofdluiscontrole

Gelukkig nieuw schooljaar!
Het voelde goed om na een lange vakantie 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 komende weken ligt de aandacht bij alle groepen op groepsvorming. Samen met de leerkracht worden allerlei
samenwerkingsspelletjes (coöperatieve spellen) gedaan en is er veel aandacht voor de Kanjertraining.
Ook is er in de eerste week extra aandacht voor het lezen.
Het schooljaar is feestelijk geopend met een voorstelling voor alle leerlingen. Juf Monique en juf Carla hebben “op
de camping” samen met de leerlingen een boek voorgelezen. Er is in alle groepen een zogenaamd ‘leesbad’
georganiseerd, om het lezen een extra impuls te geven.
Daan (de oudste leerling van school) en Kai (de jongste leerling) hebben samen de schoolvlag in top gehesen.

Welkom bij ons op school!
Welkom in groep 1: Djezzabel, Kai, Vic en Mees. Welkom in groep 2: Noud.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!
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Jarig in de maand september zijn:
Dag
Naam:
Groep:
4
7
10
12
13
17
18
18
22
24
27
28

Lars
Stijn
Silas
Boaz
Lizzy
Koen
Jet
Fedde
Jens
Tom Berndsen
Lars
Finn

2
5
4
4
6
7
4
3
7
8
8
3

Afspraken
Op basisschool Het Rondeel werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle leerlingen elke dag om
08.30 uur beginnen tot 14.00 uur naar school gaan.
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, ontbijtkoek, mueslireep, een bruine boterham met gezond beleg. Wilt u uw kinderen een
beker drinken (voorzien van naam) meegeven en geen pakjes drinken, zodat we bewust omgaan met het afval.
Alle groepen hebben een half uur pauze (12.00 uur -12.30 uur). De leerlingen eten gezamenlijk in de groep. We
verzoeken ouders om een gezonde en eenvoudig te nuttigen lunch mee te geven.

Brengen en halen
Vanaf 8.00 uur is de schoolpoort open.
We vragen u om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan. Er is namelijk geen toezicht op het schoolplein.
Als de bel om 8.20 uur gaat, mogen de leerlingen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel.
Wij verwachten dan ook dat alle ouders dan de school verlaten, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.
Wilt u met het brengen en halen van uw kind(eren) rekening houden met onderstaande afspraken?
•
•
•
•

Op ons schoolplein lopen we met fiets aan de hand (ingang groepen 1-4 en groepen 5-8);
We mogen niet via de parkeerplaats het schoolplein op;
Wij hebben een rookvrije school en dat geldt ook voor ons schoolplein;
Denkt u aan de veiligheid van anderen bij het parkeren van uw fiets en auto?

Wij willen u vragen om met deze afspraken rekening te houden, zodat alle leerlingen veilig en rustig naar de klas
kunnen gaan.
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Informatiebijeenkomst
Op donderdag 19 september is er een algemene informatieavond 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. Zij krijgen een blad met daarop pictogrammen en weten dan, waarover
ze kunnen vertellen.
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.
Op het leerplein is informatie te verkrijgen van o.a. de medezeggenschapsraad, oudervereniging, de BSO, de
muziekschool, de GGD en gymdocenten.
Graag tot ziens op deze informatiebijeenkomst!

Rooster bewegingsonderwijs groepen 3 t/m 7
In samenwerking met de gemeente Montferland heeft onze school voor een aantal uren per week de beschikking
over een vakleerkracht (combinatiefunctionaris) bewegingsonderwijs. Bij ons op school is dit juf Lianne Vlug. Zij zorgt
ook voor de verbinding tussen onderwijs en sport.
De lessen bewegingsonderwijs worden op woensdag gegeven in de sporthal.
08.40 - 09.25 uur
Groep 5
Let op: de groep vertrekt om 8.25 uur naar de sporthal.
09.25 - 10.10 uur
Groep 3
10.25 - 11.10 uur
Groep 4
11.10 - 11.55 uur
Groep 6
12.10 - 13.05 uur
Groep 7
13.05 - 14.00 uur
Groep 8
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Ingekomen post
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Nieuws van de BSO Kikkersprong
Hallo allemaal,
Hebben jullie allemaal een fijne zomervakantie gehad? Bij BSO Kikkersprong waren het 6 gezellige weken!
De kinderen en collega’s van BSO Sterrenbos hebben 6 weken bij ons gespeeld. Op hun eigen locatie was er namelijk
een verbouwing dus dit was een leuke en gezellige oplossing.
Het thema voor de hele vakantie was “happy in je hangmat”. En elke week hadden we een sub thema.
Week 1: Hawaii
In deze week hebben we prachtige, gekleurde vliegers gemaakt. Er zijn lavalampen gemaakt. We hebben heerlijke
hawaii-broodjes gegeten en een watermeloen-pizza. Het was die week heel warm dus hebben we natuurlijk ook met
water gespeeld. En met de nerfpistolen in de gymzaal.
Week 2: pirates of the caribbean
In week 2 zijn er zwaarden gemaakt, schatten gezocht en gemaakt. We hadden stoere tattoos op onze armen en
benen en zijn geschminkt. En er waren heerlijke piraten van eierkoeken.
Week 3: ravotten en relaxen
Deze week was er heerlijke appeltaart en hebben we ijshoorntjes met fruit gegeten. Ook zijn we die week naar ’t
Peeske geweest.
Week 4: waterwereld
Deze week hebben we vissen, zeepaardjes en zeemeerminnen gemaakt en hebben we spaghetti inktvissen gegeten!
We hebben met waterpistolen geverfd en zijn gaan midgetgolven.
Week 5: flora en fauna
Deze week zijn we gaan skeeleren op de skeelerbaan in Doetinchem en hebben we vissen gevangen bij ’t Peeske!
We kregen eerst uitleg en mochten daarna zelf gaan vissen.
Rinke heeft haar hond meegenomen en haar konijn. De kinderen mochten ook helpen met eten geven en natuurlijk
ook even aaien en knuffelen.
Week 6: cocktails en kokosnoten
Deze week stond in het teken van cocktails en kokosnoten! We hebben een paar keer heerlijk gespeeld bij ’t Peeske.
En lekkere cocktails gemaakt. Er zijn prachtige waaiers gemaakt ( die waren wel nodig deze week) en van karton
hebben we fototoestellen geknipt en geplakt. En bij een vakantie hoort natuurlijk ook een bbq!
Het was een leuke en gezellige vakantie!
Groetjes,
BSO Kikkersprong
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Kermis Beek, koningsparen: gefeliciteerd!!!

Kermis koningin Jasmijn en koningin Gijske.
Prijzen: Kop: Gijske, rechtervleugel: Kaylegh, linkervleugel: Gijske, staart: Hein, romp (Koningin): Jasmijn.

Schrijfworkshop voor kinderen (9+)
Houd jij van verhalen bedenken en lijkt het je leuk om hier nog beter in te
worden?
Dan is de schrijfworkshop bij Meester Mokka wat voor jou! Schrijfster Jonne
Kramer komt op vrijdag 13 september in onze winkel. Tijdens de workshop
geeft zij je volop tips, zodat je je verhalen en personages verder kunt
uitdenken. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.
Om mee te kunnen doen, hoef je alleen haar spannende boek “Het raadsel
van de zee” (€ 17,99) bij ons te kopen. Dan is de workshop volledig gratis! En
kun je er uiteraard nog een handtekening door Jonne in laten zetten.
Het boek “Het raadsel van de zee” is Jonnes eerste boek en is uitgekomen in
2019. Het spannende verhaal gaat over de jongen Ravian, die op zee op zoek
gaat naar zijn vader, die vermist wordt.
Je kunt je opgeven via de website van Meester Mokka,
www.meestermokka.nl.
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