9 mei 2022

RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom Naud, Lina en Jet in groep 1 en Lynn in groep 5.
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Schoolfotograaf
Volgende week maandag 16 mei én dinsdag 17 mei komt de schoolfotograaf op school.
Er worden individuele foto’s en klassenfoto’s gemaakt. Ook broertjes en zusjes komen samen op de foto.
Dit jaar komt er een fotograaf van sgoolfotografie. Nieuwsgierig? Kijk alvast op https://www.sgoolfotografie.nl

Ouderpanelbijeenkomsten
We gaan weer starten met ouderpanel-bijeenkomsten.
Een ouderpanelbijeenkomst biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te
komen met een steeds wisselende groep ouders.
Wat wordt beoogd met een ouderpanelbijeenkomst?
Wij willen de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten. Het biedt de gelegenheid tot het
stellen van vragen en mee te denken over ontwikkelingen op school, tevens is het een klankbord voor het team bij
nieuwe ontwikkelingen. Ouders die deelnemen aan deze avond hebben geen beslissingsbevoegdheid. Er worden ad
random ouders voor een bijeenkomst op dinsdag 24 mei benaderd.
Tijdens deze bijeenkomst zijn er leerkrachten, de directeur en de oudergeleding van de MR aanwezig.
We organiseren twee keer per jaar een ouderpanelavond.

Extra carnaval: "gekke hoedjesdag”
Carnavalsvereniging de Dösvlègels organiseert op 20-21-22 mei “de lentefeesten”. Dit extra carnavalsmoment gaan
we op school met Jeugdprinses Lisa de 1ste en haar gevolg feestelijk inluiden.
Zo gaan wij op vrijdagmiddag 20 mei vanaf 12:30 uur starten met inhossen.
De kinderen mogen deze dag het leukste/gekste/mooiste hoedje opzetten.
Wij hebben er al zin in!
ALAAF!!!
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Rapporten
Heeft uw kind het rapport nog thuis? Lever dan het rapport weer op school in.
Alvast bedankt.
BAG2SCHOOL KLEDINGACTIE: 18 mei 2022
Vanaf vandaag, 9 mei 2022 mogen de gesloten zakken op school worden ingeleverd.
Wat mag er WEL in de zakken: schone kleding (zowel baby, - kinder, - als volwassen), schoenen (per paar, aan elkaar
geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen. Wat mag er
NIET in de zakken: Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen,
matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
U helpt toch ook mee inzamelen?
Alvast bedankt!
Hartelijke groet van de leden van de oudervereniging Basisschool Het Rondeel
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Agenda
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Ingekomen post
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Techniekdag de Liemers op zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is kinderen in de
leeftijd van 8 tot 14 jaar spelenderwijs in aanraking te laten komen met techniek. Deelnemende bedrijven en
onderwijsinstellingen laten op de Techniekdag door middel van doe-activiteiten zien hoe leuk en breed techniek is.
Alle aspecten van techniek komen deze dag aan bod: van het aansluiten van een warmtepomp tot je eigen slijm
maken en van bladblaasvoetbal tot het programmeren van een robot.
De Techniekdag op zaterdag 14 mei vindt plaats bij Müller European Truck en Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in
Duiven. De Techniekdag is geopend van 10.00 tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.
Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over deze dag vind je op www.techniekdag.nl/techniekdag-de-liemers
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Bericht van Zwem & Poloclub Montferland

Zwemleden gezocht
Zwem & poloclub Montferland is op zoek naar nieuwe leden! Zowel
voor waterpolo als voor (wedstrijd) zwemmen zijn wij opzoek naar
nieuwe leden. Jong, oud, jongen, meisje ervaring of geen ervaring,
maakt niet uit. Wij zijn een gezellige vereniging, waar plezier voorop
staat. (wedstrijd) zwemmen traint op dinsdag en donderdagavond en
waterpolo op maandag en woensdagavond. Ons zwembad bevindt
zich in ‘s-Heerenberg. Zien we je snel?
Er is ook de mogelijkheid om een aantal keer te komen proefzwemmen, om te kijken of het iets voor je is.
Voor meer informatie mag je ons een facebook bericht sturen via de chat. Of bel naar Ilona: 0630243520

Hopelijk tot snel!
Een sportieve groet,
Zwem & Poloclub Montferland
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