12 juli 2021

RONDEEL-INFO
Welkom bij ons op school!
Welkom Gijs in groep 1! We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Kalender en schoolgids
Op donderdag 15 juli gaat de schoolkalender met alle 'oudsten' mee naar huis. De kalender bevat een korte
samenvatting van praktische zaken uit de schoolgids en een overzicht van de vakanties, gesprekken en activiteiten
van school. De schoolgids voor 2021-2022 is klaar en is op onze website geplaatst.

Vakanties schooljaar 2021-2022

•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 t/m 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie start op: 11 juli t/m 21 augustus 2022

Studiedagen: alle leerlingen vrij
• maandag 30 augustus 2021
• vrijdag 26 november 2021
• maandag 10 januari 2022
• donderdag 17 februari 2022
• woensdag 6 april 2022
• dinsdag 21 juni 2022

We zwaaien groep 8 uit:
Noor, Tessa, Guusje, Juliette, Gijske, Thomas, Jessy, Jasmijn, Melle, Guus, Kiki, Kasper, Jolie, Kai, Dycke, Jasper, Lotus,
Anouk, Koen, Jhelynn, Tygo, Christoph, Jens en Stijn: zij gaan naar het voortgezet onderwijs!
Op woensdagavond 14 juli neemt groep 8 afscheid van basisschool Het Rondeel met
een heuse film première op locatie. Uiteraard volgen wij nauwgezet de richtlijnen
van het RIVM tijdens deze avond.
Op de laatste schooldag van het schooljaar mogen alle leerlingen van school in
de eigen klas genieten van de afscheidsfilm “Toetsie Foetsie” van groep 8.
We wensen groep 8 veel succes en plezier deze laatste schooldagen op de
basisschool!
Groep 8; heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs en voel je welkom
om eens binnen te lopen voor een praatje om te vertellen hoe het met je gaat, dat
vinden we heel gezellig!
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Juffrouw Thea gaat met pensioen
Ook juf Thea zwaaien we uit.
Thea gaat genieten van een welverdiend pensioen. We zijn dankbaar voor haar inzet
voor al haar leerlingen en hebben genoten van haar betrokkenheid en humor.
We gaan haar zeker missen.
Wilt u Thea nog gedag zeggen dan kan dat op donderdag 15 juli om 14:15 uur.
Van harte welkom!

Bedankt voor uw hulp en belangstelling!
Het team van basisschool Het Rondeel wil alle stagiaires van het afgelopen jaar enorm bedanken voor hun hulp en
inzet het afgelopen jaar.
Ook oprechte dank aan alle ouders, opa’s en oma’s, oppas, buren die op welke manier dan ook hebben geholpen
met school, vooral in de thuiswerk-periode.

Doorschuifochtend
Woensdag 14 juli a.s. is de doorschuifochtend gepland. Vanaf 8:30 uur schuiven de leerlingen door naar de nieuwe
groep. Zo wordt er kennis gemaakt met de nieuwe juf en/of nieuwe klasgenootjes.

Doekoe scholenactie een groot succes!
In de afgelopen periode zijn er voor Het Rondeel veel spaar-Doekoes bij de
COOP in Beek gedoneerd.
Dit heeft erin geresulteerd dat er een totaalbedrag van € 566,-- gespaard is!
Daar zijn we heel blij mee. Hiervan hebben we veel buitenspeelgoed kunnen
bestellen. Bedankt allemaal voor het sparen van de Doekoes!!!

Laatste schooldag schooljaar 2020-2021
Het was een bijzonder schooljaar! Onze leerlingen hebben zo hard gewerkt! Dat verdient een mooie afsluiting van
het schooljaar! Samen, het team en de leden van de Oudervereniging, geven we aan de laatste schooldag dan ook
een extra feestelijk tintje!
Wat we gaan doen? Dat blijft nog even een verrassing, maar het belooft een leuke dag voor alle kinderen te worden.
Trek de kinderen makkelijke kleding aan. De kinderen moeten deze dag wel fruit en drinken voor de pauze van 10:00
uur meenemen.
Voor iedereen start om 12:00 uur de zomervakantie.
Wij hebben er zin in!
Team en OV van basisschool Het Rondeel.
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Bereikbaarheid in de zomervakantie
Op vrijdag 16 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie. In geval van calamiteiten zijn we tijdens de vakantie
bereikbaar via info@het-rondeel.nl of verstuur een bericht naar Marieke Fielt via de Parro-app.

Start schooljaar 2021-2022
Op dinsdag 31 augustus 2021 start het nieuwe schooljaar (maandag 30 augustus is studiedag).

Wij wensen iedereen een heerlijke zomer toe!
Een hartelijke groet van het team van
basisschool Het Rondeel.

Ingekomen post
Bibliotheek
Er is dit jaar geen VakantieBieb. Wel hebben we deze zomer een speciale actie voor alle lezers tot 18 jaar: Boek 'n
Trip. Probeer deze zomer 10 e-books en 10 luisterboeken!
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet.
Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18
jaar. Ook als je nog géén lid bent van de bieb.
De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de
actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.
Veel leesplezier!
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
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