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23 augustus 2022 

RONDEEL-INFO  
nieuwsbrief  

Agenda augustus - september 2022  

 

Augustus 2022 

23 Rondeel-info  

25 Zomer in Gelderland  

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   

 

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.  

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.  

De komende weken ligt de aandacht bij alle groepen op groepsvorming.  

We maken van onze klas een groep!!!  

Ook is er extra aandacht voor het lezen. Alle groepen hebben een mooi nieuw voorleesboek gekregen.  

Heeft u het mooie bord in de hal al gezien? 

Wist u dat kinderen gratis lid mogen worden van de bibliotheek zodat u thuis ook lekker samen kunt lezen? 

We wensen iedereen veel leesplezier! 

 

  

Welkom bij ons op school! 

Welkom Fenna, Ayla, Maren, Lev, Roos in groep 1 en Vajèn in groep 2. 

We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!  
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Zomer in Gelderland 

Aanstaande donderdag is het extra Zomer in Beek! 

Het programma Zomer in Gelderland van TV Gelderland wordt opgenomen in Beek.  

Beek en Loerbeek zijn dit jaar in de race om verkozen te worden tot het mooiste dorp van Gelderland. Op 

donderdag 25 augustus verzorgt Omroep Gelderland een live uitzending van het programma “Zomer in 

Gelderland” vanaf het vernieuwde dorpsplein. 

 

Om het mooiste dorp van Gelderland te worden moeten zij tijdens de live uitzending opdrachten uitvoeren 

waar geld mee kan worden verdiend. Dit bedrag zal ten goede komen aan het nieuwe dorpshuis 

Beek/Loerbeek. 

Om 9:30 uur krijgt het team de opdracht te horen…wat wordt het thema voor deze uitzending? 

Als school willen we het team graag helpen en zetten onze schooldeuren hiervoor open! 

Wanneer er moet worden geknutseld of we kunnen op een of andere wijze ons steentje bijdragen, dan 

doen we dat graag. De lessen kunnen mogelijk afwijken van het reguliere lesprogramma om het team van 

Beek/Loerbeek te ondersteunen. 

 

Opname uitzending 

We hebben nog geen idee of er deze dag ook in de school wordt gefilmd. 

Mocht dit wel zo zijn en u heeft bezwaar dat uw kind(eren) wordt gefilmd, geef dit dan via de leerkracht 

van uw kind (via een Parro-bericht) door voor donderdag 25 augustus 2022. 

 

We wensen het team Beek/Loerbeek heel veel plezier en succes en natuurlijk gaan we hen aanmoedigen 

tijdens de live uitzending! 

 

 

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”!  
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1 september 08:30-09:00 

Wereldoriëntatie 

Afgelopen schooljaar hebben we verschillende methodes voor wereldoriëntatie uitgeprobeerd. We 

hebben voor de methode Blink Wereld gekozen. Vanaf dit schooljaar gaan we dan ook aan de slag met het 

bijbehorende lesmateriaal in de groepen 3 t/m 8. 

 

Blink Wereld is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. 

De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen 

uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze 

vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof 

meer betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen 

de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 

Via Parro wordt u door de leerkracht over de verschillende thema’s geïnformeerd die dit schooljaar 

centraal zullen staan. 

 

Inloopspreekuur Jeugdgezondheid  

Wanneer is er een inloopspreekuur?   

Donderdag 1 september van 8.30 - 9.00 uur  

 

Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?  

Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, 

voeding, zindelijkheid of vaccineren.  

  

Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?  

· Ouders  

· Leerlingen  

· Leerkrachten  

   

Wie houdt het inloopspreekuur?  

De jeugdverpleegkundige van de GGD. Haar gegevens staan hieronder. Als het nodig is, betrekt zij de 

jeugdarts erbij. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling 

en gedrag.  

  

Contactgegevens  

Margot van der Meer, jeugdverpleegkundige  

(088 - 4433474 (direct)  

(088 - 4433000 (algemeen)  

* m.vandermeer@ggdnog.nl   

Website: www.ggdnog.nl  
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