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Gelukkig nieuwjaar!  
Namens alle collega’s van het Rondeel willen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen.   
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.  
  
We zijn vandaag weer fijn gestart, het ritme van spelen en leren is weer snel opgepakt.  
In deze maand worden de toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen. Met deze toetsen kunnen we 
de vorderingen van de leerlingen in kaart brengen. Het geeft ons tevens zicht op de onderdelen waar 
kinderen mogelijk nog moeite mee hebben en waar wij mogelijk extra ondersteuning kunnen bieden. De 
resultaten van deze toetsen worden met u op de oudergesprekken in de maand februari besproken.  

Als team werken we samen hard om goed onderwijs te bieden aan alle kinderen. Dat doen we met heel 
veel inzet en enthousiasme.  Iedereen een leerzaam 2023 gewenst! 
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Welkom bij ons op school!   
Welkom in groep 1: Jayce, Jasmijn, Ruby. 
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!   
 
 
Hoofdluiscontrole 
Op woensdag 11 januari is er weer een hoofdluiscontrole gepland. Graag de kinderen zonder gel of 
ingewikkelde kapsels en met gewassen haren naar school laten komen. Dit maakt het controleren namelijk 
een stuk makkelijker. Alvast bedankt. 
 
 
Schooltijden en gezonde lunch mee naar school 
De poort is al om 8:00 uur open, maar we vragen u om de kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. 
Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open en vanaf die tijd kunnen de leerlingen rustig naar binnen. De 
leerlingen moeten om 8.30 uur in de klas zijn. 
De leerlingen van groep 1-2 ontvangen we ’s ochtends op het plein. Ouders van kinderen uit de groepen 3 
t/m 8 kunnen ’s morgens met hun kind meelopen naar de klas. Om 8.30 uur beginnen de lessen en dienen 
de ouders het lokaal te hebben verlaten.   
 
 
Wij vragen aan u om uw kind een gezonde pauzehap (10-uurtje) mee te geven. Voorbeelden van een 

gezonde pauzehap zijn: fruit, tomaat, wortel, komkommer, paprika, een boterham met gezond beleg. Wilt 

u uw kinderen een beker drinken (voorzien van naam) meegeven in plaats van een pakje drinken, zodat we 

bewust omgaan met het afval. We verzoeken u ook om een gezonde en eenvoudig te nuttigen lunch mee 

te geven.  

 
 
Melden absenties  

Ouders kunnen absenties melden via de Parro App (communicatie app met school).   

Ziekmelding/bezoek huisarts of tandarts graag ook via de algemene absentie in Parro invoeren en niet via 

een persoonlijk bericht naar de leerkracht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAG2SCHOOL 

De volgende inzameling is op 16 mei 2023 gepland. 
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Nationale Voorleesdagen en Poëzieweek 2023 

Elf dagen leesplezier tijdens de Voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari 2023! 

Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het belang van dagelijks voorlezen aan kinderen is inmiddels bij ons 

allemaal bekend. Naast het bevorderen van leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en 

uitbreiding van de woordenschat. Door veel voor te lezen wek je interesse in geschreven taal en bereid je 

je kind voor op het toekomstige leren lezen. 

Tussen de titels uit de Prentenboek Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van het Jaar mag noemen. In 

2023 is dat Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte. 

 

De Poëzieweek 2023 start op Gedichtendag, donderdag 26 januari 2023, en loopt tot en met woensdag 1 

februari 2023. Thema van deze elfde Poëzieweek is vriendschap.  

Poëzie maakt belangrijke momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar. 

We wensen iedereen veel leesplezier! 
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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.   
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