1 juni 2021

RONDEEL-INFO
Bewegingsonderwijs.
Vanaf 19 mei starten de gymlessen met de vakleerkracht weer. Vanwege de richtlijnen ter voorkoming van
verspreiding van het COVID-19 virus blijven de lessen en het rooster aangepast.
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 zomervakantie, tenzij er andere richtlijnen door het RIVM worden
vastgesteld.
Sporten in de sporthal:
Woensdag
02-06-2021
09-06-2021
16-06-2021
23-06-2021
30-06-2021
07-07-2021
14-07-2021
Kalender juni 2021
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Groepen
3-4-5
6-7-8
3-4-5
6-7-8
3-4-5
6-7-8
in overleg i.v.m. doorschuifochtend

Rapporten
Heeft uw kind het rapport nog thuis? Wilt u het dan weer mee naar school geven.
Alvast bedankt.
BAG2SCHOOL kledingactie op 4 juni 2021
De gesloten zakken met kleding mogen 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.

Schoolfotograaf
Vandaag zijn er portretfoto’s door de schoolfotograaf gemaakt.
Waarschijnlijk zijn de foto’s volgende week klaar.
Wilt u de foto bestellen; volg dan de aanwijzingen op de flyer die bij de foto’s wordt meegegeven.
Uiterlijk vrijdag 25 juni willen we de niet bestelde foto’s weer retour op school ontvangen.
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Thuisonderwijs: wat te doen op de eerste dag?
Het is fijn dat ouders ons goed op de hoogte houden over 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

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 met 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
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