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Bijeenkomst medezeggenschapsraad
14 Vergadering oudervereniging
20 Inloopspreekuur jeugdgezondheid
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
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4 Studiedag: alle leerlingen vrij!
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Vergadering oudervereniging
Rapport mee naar huis
Carnavalsfeest!
Voorjaarsvakantie t/m 28 februari

Welkom bij ons op school!
Welkom in groep 1: Juul en Roos.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!
Jarig in de maand januari zijn:
Dag
Naam:
Groep:
1
Juliette
7
4
Dycke
7
5
Lea
4
5
Veerle
1
8
Lalu
2
10
Cézanne
5
13
Loes
2
14
Sadaf
3
23
Jannick
6
29
Lisa
6
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Gelukkig nieuwjaar!
De collega’s van het Rondeel wensen iedereen een heel gezond en gelukkig 2020!
Een nieuw jaar is van start gegaan. We hopen dat iedereen een fijne Kerst heeft gehad
en goed aan het nieuwe jaar is begonnen.
Wij gaan in ieder geval het schooljaar weer een goed vervolg geven.
De kinderen, alsmede de leerkrachten zijn fijn gestart.
In deze eerste weken van januari zijn de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. Met deze toetsen kunnen we de
vorderingen van de leerlingen in kaart brengen. Het geeft ons ook zicht op de onderdelen waar kinderen mogelijk
nog moeite mee hebben en waar wij mogelijk extra ondersteuning kunnen bieden. De resultaten van de toetsen
worden met u besproken op de oudergesprekken in de maand februari.
Als team werken we samen keihard om goed onderwijs te bieden aan alle kinderen. Dat doen we met heel veel inzet
en enthousiasme.
Een leerzaam 2020 gewenst!
Berichtje van juf Monique
Dank jullie wel collega’s, leerlingen en ouders van Het Rondeel!!!
Met heel veel plezier kijk ik terug op de grandioze manier waarop collega’s, leerlingen
en ouders op donderdag 19 en vrijdag 20 december afscheid van me hebben genomen!
De vele handen die ik donderdag geschud heb en het daarna nog even gezellig
samenzitten met leden van de ouderraad en collega’s vond ik al geweldig!
De ontvangst met een “erehaag” door alle leerlingen op vrijdag, gevolgd door het feestelijke programma met en
door iedereen in de hal, het inluiden van de kerstvakantie (en oh ja…..mijn met pensioen gaan) met de vakantiebel
na onder het “bedank”-spandoek dat de ouderraad had opgehangen te zijn doorgelopen spande de kroon en zijn
dingen om nog vaak op terug te kijken!!
De dagen daarna waren gevuld met het bekijken van de vele kaarten en cadeaus, de tekeningen, lieve briefjes en
“elfjes”. En niet te vergeten het uitproberen van de “zonnekleppen” die de leerlingen van groep 6 gemaakt hadden.
Gelukkig heb ik voldoende tijdschriftencassettes gekregen om alles in op te bergen!

Nogmaals: Heel hartelijk bedankt en tot ziens!!!!
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Onderwijsstaking
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een nieuwe onderwijsstaking aangekondigd. Een nieuwe staking zou
gaan om het belang van continuïteit en kwalitatief goed onderwijs waarbij voldoende leraren en
schoolleiders nodig zijn.
Wij zijn nog in overleg over deze twee stakingsdagen. We zullen u uiterlijk volgende week laten weten of de school
op 30 en 31 januari zal sluiten.
Herinnering ouderbijdrage
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Aan het begin van het schooljaar bent u geïnformeerd over de vrijwillige ouderbijdrage.
Uit deze bijdrage worden een groot aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk betaald. Bijvoorbeeld Sinterklaas, de
Kerstviering, Pasen, Carnaval, Sportdag, Afscheid groep 8, enz.
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, doet de oudervereniging een beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage
te voldoen zodat we ook dit jaar weer leuke activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren.
De ouderbijdrage bedraagt € 25,-- per kind.
Heeft u de bijdrage al betaald of is deze mogelijk aan uw aandacht ontsnapt?
Zonder uw bijdrage, zijn wij niet in staat om alle bovengenoemde activiteiten te organiseren.
Daarom willen wij u vragen om de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL37 RBRB 0918 0414 14
t.n.v. Oudervereniging het Rondeel. Wilt u de voornaam en achternaam van uw kind(eren) vermelden en de groep
waarin ze zitten.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die gerust aan ons stellen.
Alvast dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging basisschool Het Rondeel
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Inloopspreekuur jeugdgezondheid
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Sportbuurtwerk Beek
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