1 april 2021

RONDEEL-INFO
Weer lekker aan de slag
Inmiddels zijn de kinderen alweer een aantal weken op school en wat is dat genieten!
Er wordt gespeeld, kinderen kunnen in hun eigen groep weer samenwerken, de uitleg wordt weer gewoon door de
meester of juf in de eigen groep gegeven. We zien dat de kinderen het ook fijn vinden om weer ‘gewoon’ fijn op
school te zijn.
Het is fijn dat ouders ons goed op de hoogte houden betreffende de gezondheid van hun kind en mogelijk overige
familieleden. Ook worden we goed meegenomen in de uitslag van een eventueel afgenomen Coronatest. Dit helpt
ons om het onderwijs zo veilig mogelijk door te laten gaan op de fysieke manier. We merken dat het testen van
leerlingen toeneemt en het wachten op een uitslag soms wat langer dan 24 uur duurt. Dit maakt dat er zo nu en dan
leerlingen een paar dagen afwezig zijn.
De eerste dag dat uw kind afwezig is zal de leerkracht geen thuiswerk opgeven. Wel kan er door kinderen in de
groepen 4 t/m 8 thuis aan de volgende leergebieden worden gewerkt:
•

•

•

Rekenen
www.insula.info
Verder werken aan de openstaande opdrachten waar instructie over is gegeven.
Taal/Spelling
portal.zuluconnect.net
Het blok dat centraal staat, is opengesteld en hierin kan worden gewerkt aan de opdrachten.
Nieuwsbegrip
www.nieuwsbegrip.nl
Woordenschat- en Andere tekstsoortoefening van de betreffende week kunnen worden gemaakt. Evt.
kunnen er ook nog opdrachten gemaakt worden uit het ‘archief’.

Mocht uw kind langer dan een dag afwezig zijn, dan kunt u in overleg met de leerkracht verdere mogelijkheden voor
thuisonderwijs bespreken. Wij zullen er dan voor zorgen dat de leerling delen van de dag digitaal kan meekijken in
de les.
Ik wil graag nogmaals benadrukken dat de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen, ouders en medewerkers
voorop staat. Hierop hebben we onze maatregelen aangepast.
Deze maatregelen zijn terug te lezen in de nieuwsbrief van 5 februari 2021 op de website www.het-rondeel.nl
De afgelopen weken zijn alle kinderen druk bezig geweest met het maken van verschillende Cito-toetsen.
De groepsleerkrachten zullen o.a. deze resultaten met u in het oudergesprek bespreken. Ook op schoolniveau gaan
we met het team de resultaten bespreken. We onderzoeken met elkaar welke dingen we als school al goed doen en
waar we nog aan moeten werken. We maken vervolgens een plan van aanpak voor de school, voor de groep en we
bekijken per leerling welke aandachtspunten er zijn voor de komende periode.
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Subsidie “Extra hulp in de klas”.
Op Het Rondeel hebben we een subsidie voor “extra hulp in de klas” aangevraagd en ontvangen. Hierdoor kunnen
we extra personeel inzetten in de periode na Pasen tot aan de zomervakantie. Inmiddels is geïnventariseerd welke
collega’s tijdelijk meer kunnen en willen werken. Om te voorkomen dat veel verschillende leerkrachten voor groepen
staan zijn er na Pasen enkele wijzigingen in de formatie.
Groep 2: juf Marie-Louise staat iedere maandag in groep 2. Hierdoor kan juf Marion zich richten op haar taken als
intern begeleider.
Groep 6: juf Marie-Louise gaat niet meer op maandag in de groep voor vervanging van juf Maike. Juf Maike komt
extra werken in de eigen groep. Op maandag blijft zij wel haar taken bovenschools voor ICT uitvoeren. Op die dagen
komt juf Thea in de groep en neemt juf Maike in die week een dag van juf Thea over.
Lessen cultuureducatie (kunstdocent).
Ook gaan we lessen cultuureducatie o.l.v. een kunstdocent organiseren.
Kunstdocent Ingrid van Aert gaat de lessen geven. Zij heeft in de periode voor de kerstvakantie ook al met alle
groepen gewerkt in het atelier. Ingrid heeft een eigen website. Benieuwd? Kijk eens op https://hardopkijken.nl
Fijne paasdagen gewenst en geniet van de lentezon!
Een hartelijke groet,
namens het team van Het Rondeel,
Marieke Fielt
Welkom bij ons op school!
Welkom in groep 1: Finn, Nova, Jaydie en Daphne. We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Vrije dagen en vakantie april-mei
Goede Vrijdag en 2e Paasdag: vrijdag 2 april en maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
2e Pinksterdag: maandag 24 mei

Koningsspelen op Het Rondeel
Op vrijdag 23 april worden de Landelijke Koningsspelen georganiseerd.
We gaan er in de eigen groepen een gezellige dag van maken. Op Parro ontvangt u binnenkort nog een bericht met
meer informatie over deze dag.
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Vacature voor de Medezeggenschapsraad (MR)
Eind van dit schooljaar nemen wij afscheid van Ingeborg Barneveld. Ingeborg heeft vele jaren als ouderlid zitting
gehad in de medezeggenschapsraad van onze school. Wij willen haar hiervoor hartelijk bedanken.
Nu zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u een mail sturen aan Rian Gerritsen r.gerritsen@pro8.nu of
Remco Besselink (vader van Tygo en Job): remco.besselink@omix.nl
Wij hopen op veel reacties!
Met vriendelijke groet,
Remco Besselink, Rikie Lueb en Rian Gerritsen
Bewegingsonderwijs
We mogen weer naar de sporthal.
Vanaf 3 maart starten de gymlessen weer. Vanwege de richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van het COVID19 virus zijn de lessen en het rooster aangepast. De gymlessen worden door de eigen leerkracht gegeven.
Er is om de week een gymles voor de groep in de sporthal, de andere week extra buiten spelen/sporten op het plein.
Dit om voldoende wisseltijd per groep te creëren, zodat de groepen elkaar niet ‘ontmoeten’ in de kleedkamers.
Dit rooster houden we voorlopig aan tot de meivakantie, tenzij er andere richtlijnen door het RIVM worden
vastgesteld.
Sporten in de sporthal:
Woensdag
7-4-2021
14-4-2021
21-4-2021
28-4-2021

Groepen
3-4-5
6-7-8
3-4-5
6-7-8

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 altijd 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 middels een inschrijfformulier. Dit
inschrijfformulier is te verkrijgen op school.

Hoofdluiscontrole
Deze controles mogen in deze periode niet op school worden uitgevoerd. Wij adviseren u om thuis zelf goed de
haren van uw kind(eren) te controleren. Zie voor meer informatie deze site: https://www.rivm.nl/vragen-enantwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de GGD in deze nieuwsbrief.
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Ingekomen post
De opleidingscentrale

Daar zijn ze mooi klaar mee…

Stijn Bosman, Diede Hansen, Melle Hansen, Hein Jacobs, Cézanne Keurntjes,
Evy Poodt, Senna Poodt en Milan Verkerk.
…die

leerlingen van BS ‘t Rondeel. Met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint. Wat zullen ze er nog een
plezier aan beleven!

Laat nu maar komen die verslagen, werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met dit resultaat:
95% geslaagd; gem. aanslagen per minuut.
Dat is De Opleidings Centrale, niet minder! Het is maar waar je voor kiest. Ook meedoen? De nieuwe cursus
start weer in september 2021.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact op met

De Opleidings Centrale, Doetinchem tel. 0314-363060.

Bericht van de tennisvereniging L.T.C. De Kolkstede
Beste ouders,
Vrijdag 2 april 14.00 uur organiseren we een (proef)tennisles voor kinderen van 6/7 jaar (groep 3 en 4)
bij L.T.C. De Kolkstede in Beek.
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
Met sportieve groet,
L.T.C. De Kolkstede
Jeugdcommissie
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Hallo meiden en jongens,
Bij Let’s Dance zijn we altijd op zoek naar enthousiaste meiden en jongens die willen komen dansen. Op 20 mei en
27 mei hebben wij open trainingen. Lijkt je het leuk om een keer mee te doen geef je dan nu op via het
onderstaande mailadres.
Minioren groep 1 (vanaf 4,5 jaar) t/m groep 3: trainen op de donderdag van 17.30 – 18.15 op het schoolplein.
Kinderen worden bij de hoofdpoort opgehaald door de trainsters.
Minioren gevorderd groep 4 en 5: trainen op de donderdag van 18.15 – 19.30 op het schoolplein. Kinderen worden
bij de hoofdpoort opgehaald door de trainsters.
Juniorengroep 6 t/m 8: trainen op de donderdag van 19.00- 20.00 op het schoolplein. Kinderen worden bij de
hoofdpoort opgehaald door de trainsters.

We hopen je graag te zien!
Als u vragen heeft dan kan u contact opnemen via: info@letsdancebeek.nl
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