7 maart 2022
RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom Max in groep 1.
We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Versoepelingen maatregelen Covid-19 op Het Rondeel (herhaling van de brief 18 februari 2022)
Vanaf 7 maart 2022 hebben we de inloop als volgt vormgegeven:
Voor de leerlingen uit de groepen 1-2:
Het afscheid nemen van de kinderen blijft zo veel mogelijk buiten bij de poort plaats vinden.
We hebben in de afgelopen periode ervaren dat de kinderen erg zelfstandig zijn geworden. Na het buitenspelen om
8:45 uur zorgen de kinderen er zelf voor dat hun jas en tas wordt opgehangen en daarna gaat het kind zelfstandig
aan een werkje beginnen.
Deze zelfredzaamheid willen we graag behouden, vandaar dat we voor deze werkwijze kiezen.
Na ieder thema van Schatkist wordt er een “Kom in de klas” voor groep 1-2 georganiseerd. U krijgt dan een extra
moment om de werkjes te bekijken van uw kind in de groep. U krijgt hiervoor een uitnodiging via Parro.
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8:
Het afscheid nemen van kinderen die naar school worden gebracht blijft zoveel mogelijk buiten plaats vinden of in
de gang. De leerkracht staat bij de ingang van het klaslokaal om uw kind ‘s ochtends te begroeten.
Één keer in de week is er gelegenheid om mee te gaan in de klas. Het liefst niet allemaal op dezelfde dag om de
drukte in de groep te voorkomen. Uw kind kan dan even iets laten zien aan u.
De zelfstandigheid van kinderen willen we graag vasthouden en verder uitbouwen. Hopelijk lukt het ons op deze
wijze het goede vast te houden en toch de deuren open te zetten.
Mogelijk werkt het voor sommige kinderen beter om een vaste dag af te spreken waarop u mee naar binnen gaat.
De inloop is van 8:15 uur tot 8:25 uur. We starten om 8:30 uur met de lessen.
We zien dit in eerste instantie als een proefperiode en zullen deze werkwijze evalueren.
Vanaf maandag 7 maart is er geen sprake meer van cohortering op groepsniveau. Dit betekent dat er tussen
verschillende groepen weer mag worden samengewerkt en dat de groepen 3-4-5 en
6-7-8 weer samen spelen op het hele plein.
Isolatie- en quarantaineadvies ingekort
Het isolatieadvies na besmetting wordt ook per vandaag ingekort van zeven naar vijf dagen en het quarantaineadvies van veertien naar tien dagen. Dit kan de druk op het tekort aan leerkrachten ten gevolge van quarantaine
mogelijk enigszins verlichten. Ondanks dat zal dit de komende periode nog veel aandacht vragen van het team. Want
met het hoge aantal besmettingen, zal de uitval van leerkrachten wellicht nog hoog blijven.
Online onderwijs tijdens quarantaine.
Nu de regels m.b.t. quarantaine zijn versoepeld zien we dat kinderen minder vaak en korter thuis zijn vanwege de
klachten passend bij het Coronavirus. Daar zijn we uiteraard blij mee. Het liefst zien we natuurlijk alle kinderen op
school.
Tot op heden hebben we online les gegeven maar het verzorgen van fysiek en online onderwijs tegelijkertijd vraagt
veel van de leerkrachten en het geeft veel onrust, ook voor de kinderen in de klas. We hebben met het team
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afgesproken om het ook voor iedereen praktisch, werkbaar en uitvoerbaar te houden en om de kwaliteit van
lesgeven in de klas te blijven waarborgen.
Om deze reden zal met ingang vanaf maandag 7 maart het thuisonderwijs anders worden georganiseerd.
Kinderen die thuiszitten, zijn in de regel ziek. Dat betekent dat uw kind vaak niet in de gelegenheid is thuis aan
schoolse zaken te werken. 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.
Sinds 25 februari is het dringend advies voor het dragen van mondkapjes vervallen
Sinds vrijdag 25 februari is de mondkapjesplicht vervallen. Er is geen dringend advies meer voor het gebruik van
mondkapjes in de school en geldt de anderhalve meter maatregelen niet langer. Het blijft mogelijk voor leerlingen
en teamleden die zich willen beschermen d.m.v. een mondkapje, om een mondkapje te blijven dragen.
Basisregels en zelftesten blijven
De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende
advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en
leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. De zelftesten blijven beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in
groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Iedere vrijdag krijgen de leerlingen twee zelftesten mee naar huis.
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Fijn dat we weer een stap verder kunnen gaan in deze bijzondere tijden rondom het Coronavirus.
We kijken ernaar uit om u weer in de school te begroeten!
Juf Marieke tijdelijk ook werkzaam op de St. Jozefschool in Azewijn
De directeur van de St. Jozefschool, Remko Brinkhuis is afwezig door ziekte. Zijn taken zijn het afgelopen jaar
overgenomen door een collega-directeur, maar deze directeur is na de voorjaarsvakantie met pensioen gegaan.
Nu is mij gevraagd om tot aan de zomervakantie interim-directeur voor de St. Jozefschool te zijn. Ik heb op de St.
Jozefschool gewerkt en ben bekend met de werkwijze van die school.
Ik ga twee dagdelen per week (soms iets meer als het gevraagd wordt in de planning) werken voor deze school. Ik zal
me daar o.a. bezighouden met zaken zoals formatie, werkverdelingsplan, schooljaarplan, taakbeleid vormgeven,
etc.. Voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van Het Rondeel zal er niet veel veranderen. Ik zal steeds goed
afstemmen met de collega's van Het Rondeel en de St. Jozefschool waar ik op welk moment fysiek aanwezig zal zijn.
Met een hartelijke groet,
namens het team van het Rondeel,
Marieke Fielt-Wanders

Vlèggie de Dösvlègel kwam uit het gouden ei!
Jeugdprinses Lisa de 1ste
Op vrijdag 25 februari hebben we allemaal gezien dat Jeugdprinses Lisa met haar gevolg uit de miet is gekomen.
Het was een gezellige dag en wat een feest dat we allemaal bij de onthulling aanwezig konden zijn.
Jeugdprinses Lisa de 1ste met haar adjudanten Luuk en Jannick. De hofdames Jasmijn en Frederiek maken het gevolg
compleet. Zij zullen dit jaar regeren over het Vlègeldarp onder het motto “Wi-j hosse deur”.
We willen het bestuur en de raad van XI van Carnavalsvereniging de Dösvlègels en de leden van de oudervereniging
bedanken voor hun inzet op deze leuke dag!

Verkeerssituatie school
Deze periode zullen we meer last hebben van een “verkeerschaos” rondom de school i.v.m. de afsluiting van de
St. Jansgildestraat.
Wanneer u uw kinderen met de auto brengt, 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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Vervangingen bij ziekte
We merken dat er op dit moment ook een gewoon griepvirus heerst. Dit kan zorgen voor uitdagende situaties als het
gaat om invalleerkrachten. In de invalpool waaruit we leerkrachten kunnen oproepen in het geval van ziekte,
ontstaat snel krapte. Er zal dus niet op ieder moment een invaller beschikbaar zijn. Voor dit soort situaties hebben
we in voorgaande jaren al het vervangingsbeleid opgesteld. Dit schooljaar merken we dat het erg moeilijk is
vervangers te vinden die bij ziekte of scholing de groep kunnen overnemen. We hebben dan ook grote zorg over het
effect hiervan bij een mogelijke griepgolf. Momenteel is het zo dat verschillende collega's extra werken om de
groepen te bemensen. Het beleid op Het Rondeel bij het invullen van vervangingen is als volgt opgebouwd:
1. We vragen vervanging aan bij het Personeelscluster Oost Nederland;
2. We vragen collega's die vrij zijn extra te werken;
3. Collega's die een ambulante taak hebben, worden voor de groep gezet (hiermee vervalt die dag de
ondersteuning of de andere taken die deze collega had gepland);
4. We doen ons best om ook voor de tweede ziektedag intern nog voor inval te regelen, maar als het echt niet
kan dan blijven de kinderen thuis (u wordt geïnformeerd via de Parro-app);
5. We streven erna uiterlijk de derde dag het thuisonderwijs te starten. Dit is bijvoorbeeld werk voor de
basisvakken (rekenen en taal/ lezen) dat uw kind thuis kan doen zonder instructie (hierover wordt u
geïnformeerd via de Parro-app).
Belangstelling voor onze basisschool?
Vanaf vier jaar mag uw kind elke dag naar school.
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar, of volgend schooljaar, 4 jaar wordt en dus naar school kan en mag,
vragen wij u om dit bij ons kenbaar te maken. Ook wanneer er al een oudere broer of zus bij ons op school zit.
Hiervoor kunt u een afspraak maken per mail: info@het-rondeel.nl of bij de directeur Marieke Fielt.
U bent op basisschool Het Rondeel altijd welkom voor een oriënterend gesprek, maar u bent ook welkom om
vrijblijvend een kijkje te komen nemen op onze school. Voor een oriënterend gesprek kunt u een afspraak maken
met de directeur. U krijgt een rondleiding door de school en de nodige informatie wordt gegeven. Informatie over
onze school kunt u ook lezen in de schoolgids. De schoolgids staat op deze website.
Als u van plan bent om uw kind op basisschool Het Rondeel in te schrijven kan dit via een aanmeldformulier. Dit
formulier is te verkrijgen op school.
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Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontroles worden nog niet op school uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed de haren van uw
kind(eren) te controleren. Mocht u luizen en/of neten tegenkomen, geef dit aan de leerkracht van uw kind door. Zie
voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis
en de flyer van de GGD in deze nieuwsbrief.
Nieuws vanuit de MR
Medezeggenschapsraad (MR)
Dit schooljaar hebben wij twee nieuwe leden voor de oudergeleding van de MR. Zij stellen zich graag voor.
Mijn naam is Lonneke Hellegers, 36 jaar en opgegroeid in
Doetinchem. Ik heb gestudeerd in Nijmegen, waar ik mijn
man Stan heb ontmoet en waar onze zoon Thomas (groep 3)
geboren is. In 2016 zijn we naar Beek verhuist, een jaar later
is onze dochter Anne (groep 1) geboren. We wonen hier met
heel veel plezier. Ik werk als GZ-Psycholoog en ben in januari
begonnen aan de opleiding tot klinisch psycholoog bij Pro
Persona in Arnhem. In mijn vrije tijd hou ik van koken en
bakken en ga ik hardlopen ter compensatie voor het koken
en bakken. Ik heb me aangemeld voor de MR omdat ik wil
bijdrage aan een fijne school waar kinderen zich op alle
fronten kunnen ontwikkelen. Samen maken we er wat moois van!
Mijn naam is Cécile Jansen-Peters, 36 jaar en opgegroeid in ’sHeerenberg. Mijn man Paul is opgegroeid in Beek en samen hebben wij
3 dochters: Lieze (groep 6), Veerle (groep 3) en Mirre (groep 1). Samen
met mijn man runnen wij de woonwinkel De Jager Meubelen. In mijn
vrije tijd zwem ik graag of doe leuke dingen met het gezin. Samen met
de andere leden van de MR hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan
het goed functioneren van onze school. Gezamenlijk werken aan een
school waar de kinderen zich ontwikkelen, veilig voelen en ouders hun
kinderen met een goed gevoel brengen.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Spreek
ons dan gerust aan of neem contact met ons op.
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Agenda
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Ingekomen post

Bericht van L.T.C. De Kolkstede
Beste ouders,
Vrijdag 4 en 11 maart zijn er weer (proef)tennisles
voor kinderen bij L.T.C. De Kolkstede in Beek.
Groep 3 t/m 5 van 14.30 tot 15.30
Groep 6, 7 van 15.30 tot 16.30
Groep 8 van 16.30 tot 17.30
Ken jij nog een kind dat hier belangstelling voor heeft laat het dan maar weten.
We hebben al aardig wat kinderen die belangstelling hebben, maar vinden het leuk als er nog meer komen.
Opgave kan via kolkstede@hotmail.com of een appje naar 06-36020747.
Als je het leuk vindt om lid te worden, tennis je gratis mee in de maand maart
Met sportieve groet,
L.T.C. De Kolkstede
Jeugdcommissie
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Bericht ontvangen van een ouder van de peutergroep Olleke Bolleke
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