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Luizencontrole (deze oproep is ook via Parro op 22-9-2022 gedeeld) 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

Bijna elke ouder maakt het wel eens mee: al een paar dagen zit je kind op het hoofd te krabben. Je kijkt 

eens goed en dan blijkt dat er allemaal kleine witte stipjes in het haar zitten die aan roos doen denken. Je 

kijkt nog eens beter en plotseling herken je de grijs/grauwe beestjes op de hoofdhuid: hoofdluis! 

Waar veel kinderen bij elkaar zijn, is een luizenepidemie snel geboren. 

Constateert u hoofdluis bij een van uw kinderen, waarschuw dan de school (via de groepsleerkracht), zodat 

besmetting van anderen voorkomen kan worden. De school kan de verdere maatregelen treffen, zoals 

informatie doorgeven aan andere ouders. 

Op school werden na elke vakantie alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een groep ouders. 

Door de corona-maatregelen konden deze controles niet plaatsvinden.  

 

Na de herfstvakantie willen we dit echter wel weer gaan oppakken. 

Daarom zijn we op zoek naar ouders die hierbij willen helpen. 

De controles zullen na iedere vakantie worden uitgevoerd, op de woensdagochtend, vanaf 08.30 uur. 

Heeft u zin en tijd om te helpen? Stuurt u dan een berichtje naar Rikie Lueb (contactpersoon): 

r.lueb@pro8.nu 

Ook als u al eerder geholpen heeft en dat nog steeds wilt blijven doen, graag even een berichtje. 
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Kinderboekenweek GI-GA-GROEN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 5 oktober gaat de Kinderboekenweek weer van start. Ieder jaar staat er een thema centraal 

en dit jaar is dat het thema: 

Gi-ga Groen 
Op school zullen we hier vanzelfsprekend ook aandacht aan besteden. De school wordt feestelijk 

aangekleed, er komt een themakast in de bibliotheek en in de gangen hangt er informatie over de boeken 

die dit jaar zijn genomineerd door de landelijke kinderjury. 

De Gi-ga-groene kinderboekenweek openen we op  

donderdag 6 oktober gezamenlijk in de hal.  

Verder zal er in alle klassen worden gelezen rondom het thema en wordt er weer een voorleeskampioen 

uit groep 7 of 8 gekozen. 

Op donderdag 20 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een inloopmiddag van 13.30 tot 14.30 

uur. Ouders/ verzorgers zijn dan van harte welkom om te komen kijken  

waaraan alle leerlingen de afgelopen periode hebben gewerkt. 
 

Wij wensen alle kinderen een leuke en gezellige kinderboekenweek.   

En bovenal natuurlijk heel veel leesplezier!  
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Extreme verkeerschaos door omleidingsroute/verkeerssituatie rondom school  

Auto’s rondom de school levert al snel gevaarlijke situaties op. Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en 

kinderen letten niet altijd goed op. Voetgangers, fietsers en automobilisten komen elkaar vlak voor 

schooltijd allemaal tegen bij de ingang van de school. Het is belangrijk dat kinderen die fietsend of lopend 

naar school komen geen last hebben van de auto’s rondom school.  

 

Juist nu hebben we extra veel last van een “verkeerschaos” rondom de school i.v.m. de bijzondere 

verkeerssituatie (omleidingsroute via de Schoolstraat).   

De straat van de school is niet geschikt voor (zoveel) verkeer; er is geen of onvoldoende 

parkeergelegenheid voor auto’s en voetgangers, fietsers en automobilisten kruisen elkaars pad. 

 

De school stelt het op prijs dat veel ouders/verzorgers met de fiets naar school komen. Mocht u toch met 

de auto uw kinderen brengen, parkeer dan niet de auto op de stoep of voor de ingang van de school, ook 

al is het ‘maar even’ en parkeert u niet voor een oprit van de buren.  

Misschien kunt u op grotere afstand van de school meer veilig parkeren. De veiligheid van onze leerlingen 

staat voorop!   

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.   
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De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ DOEN MEE MET DE WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID!!! 

De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en Cancel' en gaat over 

het stimuleren van sociaal gedrag online. Tijdens deze week zal er in elke groep aandacht geschonken 

worden aan mediawijsheid, zullen er goede voorbeelden gegeven worden en bieden we handvatten om 

het samen sociaal online te houden.  

 

Mediamasters  

Groep 6-7-8 zal tijdens deze week tevens meedoen met de het spel Mediamasters, waarbij elke dag in 

teken staat van een ander onderwerp: online pesten, social media, nepnieuws, reclame en veilig internet.  

  

Webinar voor ouders  

Tijdens deze week, op dinsdag 8 november om 20.00 uur, is er een webinar voor ouders van kinderen in 

de bovenbouw van de basisschool. Het webinar is een uitstekend moment om stil te staan bij het online 

mediagebruik van kinderen. Wat doen ze online en hoe actief zijn ze online? Hoe blijf je als ouder 

betrokken bij het mediagedrag online, zonder de privacy van kinderen te schenden? Hoe laat je in 

vertrouwen los, maar blijf je in gesprek met je kind over het gedrag online?  

Noteert u deze datum alvast in de agenda?  

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van november.  
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Thuis werken aan onderwijs tijdens isolatie na positieve (zelf)test.  
In juni heeft het ministerie van OCW een sectorplan gepubliceerd waarin vier scenario’s worden 

beschreven. Hierin wordt er een richting aangegeven ten aanzien van te nemen maatregelen op school. 

Hopelijk blijft de situatie rondom Corona beheersbaar en krijgen we niet te maken met beperkende 

maatregelen. Toch zal af en toe een leerling of leerkracht positief testen. We volgen dan de richtlijnen van 

de GGD op.  Wilt u het aan de leerkracht doorgeven wanneer uw kind Corona heeft. Bij drie of meer 

besmettingen in een groep delen we zelftesten uit in de groep, zodat u de mogelijkheid heeft uw kind thuis 

te testen. 

 

Ziek thuis? In een aantal gevallen is er sprake van een Coronabesmetting, maar ook een gewone 

griep/buikgriep is aan de orde. Wanneer kinderen enkele dagen ziek zijn wordt er geen huiswerk voor thuis 

aangeboden. Natuurlijk stimuleren we altijd dat kinderen dagelijks thuis lezen, tafels oefenen, enz…  

Zieke kinderen moeten de gelegenheid krijgen te herstellen. Blijkt dat kinderen langer dan vijf dagen ziek 

zijn, kunt u in overleg met de leerkracht bespreken welk werk uw kind thuis kan maken en over het volgen 

van online lessen.  

 

Kan of wil een kind wel aan de slag met schoolwerk tijdens de dagen waarop hij/ zij ziek thuis is, kan het 
kind werken aan de volgende leergebieden:  

 

1. Rekenen www.insula.info  (werken aan de openstaande opdrachten waar instructie over is  
gegeven).  

2. Taal/Spelling via portal.zuluconnect.net  
Het blok dat centraal staat, is opengesteld en hierin kan worden gewerkt aan de opdrachten.  

3. Nieuwsbegrip via www.nieuwsbegrip.nl  
Woordenschat- en andere tekstsoortoefeningen van de betreffende week kunnen worden  
gemaakt. Evt. kunnen er ook nog opdrachten gemaakt worden uit het ‘archief’  

4. www.spellingoefenen.nl  
5. www.taaloefenen.nl  
6.  www.squla.nl  
7.  www.junioreinstein.nl  
8.  www.leestrainer.nl  
9.  https://www.yoleo.nl/  
10.  www.tafelsoefenen.nl  
11.  www.redactiesommen.nl  
12.  www.tafeldiploma.nl  
13.  www.rekenen-oefenen.nl  
14. Schatkist voor groep 1-2 (inloggen via portal.zuluconnect.net)  
15. Veilig leren lezen groep 3 (inloggen via portal.zuluconnect.net)  
16. Lezen in eigen leesboek  
17. Jeugdjournaal kijken www.jeugdjournaal.nl  
18. Maak een tekening/stripverhaal  
19. Knutselen  
20. Lekker bewegen (in de achtertuin!)  
  
Heeft uw kind vragen? Dan kan uw kind deze via de chat in Teams na 14.00 uur aan de leerkracht stellen. 
De leerkracht zal zo snel mogelijk als kan reageren.   
 

http://www.insula.info/
http://www.nieuwsbegrip.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.taaloefenen.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
http://www.leestrainer.nl/
https://www.yoleo.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.tafeldiploma.nl/
http://www.rekenen-oefenen.nl/
http://www.jeugdjournaal.nl/
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Even voorstellen: stagiaires op Het Rondeel 

Misschien is de naam meester Ronald u al ter ore gekomen of heeft u mij op  

school rond zien lopen.  

 

Mijn naam is Ronald Blij en ben 45 jaar oud.  

Samen met mijn vrouw en twee puberende kinderen woon ik in Loil.  

Ik ben werkzaam als onderwijsassistent bij OBS Het Kofschip te Zevenaar voor  

de groepen 7-8. Mijn hobby’s zijn tuinieren, wandelen/fietsen, maar vooral  

leuke dingen doen met mijn gezin.  

Zo ben ik dan ook vaak langs de kant van het voetbalveld te zien van mijn dochter en zoon. 

 

Voor de opleiding deeltijd PABO aan Iselinge Hogeschool te Doetinchem, kom ik dit hele schooljaar op 

vrijdag stagelopen in groep 3-4. 

Ik hoop samen met jullie als ouders/verzorgers, team en de leerlingen zelf een steentje bij te kunnen 

dragen aan een geslaagde, leerzame en gezellige tijd voor deze kanjers. 

 
Hallo allemaal,  
Ik ben Lisse-Benthe Spoor, 17 jaar oud en woon met mijn moeder en zusje  
in ‘s- Heerenberg. Ik ben tweedejaars pabo student op Iselinge Hogeschool.  

Dit komende jaar ga ik stagelopen bij juf Marie-Louise en juf Astrid van  

groep 1/2b en bij juf Richelle en juf Christel van groep 7.  

Mijn hobby’s zijn stippen en fotoboeken samenstellen.  

Daarnaast spreek ik graag met vriendinnen af, houd ik erg van chocolade  

en op vakantie gaan. Op naar een heel gezellig jaar!! 

 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben Nine van de Poll, zeventien jaar oud en kom uit ’s-Heerenberg.                                                                                

Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding tot leerkracht in het 

basisonderwijs, op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. 

Het komende schooljaar loop ik stage op het Rondeel in Beek.                   

Tot en met januari loop ik stage in groep 6, daarna vervolg ik mijn stage in 

groep 3/4. Ik heb er erg veel zin in en hoop veel ervaring op te doen! 

 
 
 
 
Mijn naam is Kevin Tinneveld. Ik ben 19 jaar en woon in ’s-Heerenberg. 
In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal en speel ik darts.                                                                                                                      
Op dit moment zit ik in het eerste leerjaar van de Pabo.                                                    
Ik loop dan ook iedere dinsdag stage in groep 7 bij juf Richelle.  
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BAG2SCHOOL kledingactie op 9 november 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij willen u via deze nieuwsbrief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor de 

Oudervereniging Het Rondeel.  

Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld 

in te zamelen voor (doel van actie). 

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de 

afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte 

kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor (doel van actie). Bag2School Nederland heeft 

sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd! 

 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 

miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het 

restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook 

nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle 

kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren 

in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 

20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. 

Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf. 

 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een zak te vullen met 

de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, 

broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst 

met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer 

informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen op 9 november 2022.  

Er mogen vanaf vandaag (3 oktober) weer zakken op school worden ingeleverd. . Breng uw zakken 

alstublieft naar school (bij het schuurtje op het grote plein) en help ons om samen een fantastische 

inzameling neer te zetten! 

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

 

Met vriendelijke groeten,  

leden van de oudervereniging van basisschool Het Rondeel. 
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Inleveren voor  

9 november 2022 
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Eerste Communie en Vormsel in 2023 
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Informatieavonden en aanmelden 

 

Gaan jullie meedoen? 
 

Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan horen, de 
katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige Communie is de tweede 

stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie. 
 

Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En je doet ook 
dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met Jezus en de 

kerk te maken heeft je op een andere manier laat kijken en doen. En dat past altijd 
bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om 

daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? 
Daarom de vraag: doe je mee? Je bent welkom! 

 

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2023 
 

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de 
Eerste Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school 

gaan. We hebben voor de informatieavonden twee kerken gekozen om in verband 
met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De data zijn als 

volgt: 
 

- Dinsdag 8 november 2022 om 19.30 uur in de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg 
- Donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam. 

 
Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te melden via 

e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl. Traditioneel geldt dat kinderen in 
de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze 

uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 3 of 4 zitten. 

 
Informatie en aanmelden Vormsel 2022 

 
We nodigen belangstellende ouders uit de informatieavond over het Vormsel te 

bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. Deze is: 
 

- Woensdag 9 november om 19.30 uur in de Mariakerk in Didam. 
 

Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden via e-mailadres 
vormsel@parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu 

in groep 8 zitten of in de brugklas. 
 

Aanmelden voor informatieavonden 
 

Zoals hiervoor al is aangegeven vragen wij u om u aan te melden voor de 

informatieavonden (voor de Eerste Communie via het e-mailadres 
eerstecommunie@parochiegabriel.nl en voor het Vormsel via het e-mailadres 

vormsel@parochiegabriel.nl). Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier 
om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het Vormsel. 

 
Eerder Eerste Communie gemist? 

mailto:eerstecommunie@parochiegabriel.nl
mailto:vormsel@parochiegabriel.nl
mailto:eerstecommunie@parochiegabriel.nl
mailto:vormsel@parochiegabriel.nl
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We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de 

Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is 
dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om in deze ronde 2021-2022 

mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd. 
 

En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat 
hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie 

kan het zetten van deze stap meegenomen worden.  
 

Vragen? 
Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling ofs, 0316-225687, 

t.reuling@parochiegabriel.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:t.reuling@parochiegabriel.nl
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