1 maart 2021

RONDEEL-INFO
Fijn om weer op school te zijn!
Wat is het fijn om weer op school te zijn!
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

Welkom bij ons op school!
Welkom Juliette in groep 1. Je bent al een tijdje op school, maar stond nog niet in de
nieuwsbrief vermeld.
We wensen je een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!

Studiedag
Maandag 8 maart studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

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
3-3-2021
10-3-2021
17-3-2021
24-3-2021
31-3-2021
7-4-2021
14-4-2021
21-4-2021
28-4-2021
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Groepen
6-7-8
3-4-5
6-7-8
3-4-5
6-7-8
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.

8 maart studiedag voor de leerkrachten.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!
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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