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Nieuws van de GGD over het Corona-virus
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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.

Landelijke Koningsspelen 17 april 2020
De Koningsspelen (tevens onze sportdag) is dit jaar niet, zoals op de kalender staat vermeld op vrijdag 24 april, maar
op vrijdag 17 april. Op deze dag willen we graag veel hulp van ouders/ verzorgers. Misschien kunt u hier alvast
rekening mee houden? Een hartelijke groet van de werkgroep Koningsspelen: juf Heidi, juf Simone en juf Astrid.
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Aanmelden schoolvoetbaltoernooi (herinnering)
Beste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en ouder(s)/verzorger(s),
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) wordt het schoolvoetbaltoernooi voor de Montferlandse basisscholen
georganiseerd.
We kunnen verschillende teams inschrijven:
• Meisjesteams recreatie → groep 5/6 en 7/8 (er wordt gespeeld met een 7- tal)
• Jongensteams recreatie → groep 5/6 en 7/8 (er wordt gespeeld met een 7- tal)
• Prestatieteam meisjes → groep 7/8 (er wordt gespeeld met een 7- tal)
• Prestatieteam jongens → groep 7/8 (er wordt gespeeld met een 11-tal)
Wil je meedoen met het schoolvoetbaltoernooi? Vraag dan toestemming aan je ouders en vul onderstaand strookje
in en lever het strookje uiterlijk 3 maart in bij je leerkracht.
Wilt u als ouder ook een team begeleiden? Vul dit a.u.b. ook in op het strookje.
Namens de oudervereniging coördineren Annemieke Soeter en Nicole van Oers e.e.a. rondom de organisatie op
schoolniveau.
Met een sportieve groet,
Oudervereniging en team van basisschool Het Rondeel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ______________________________________________uit groep: __________________
wil meedoen met het schoolvoetbaltoernooi op vrijdag 10 april 2020

Ouder/verzorger wil een team begeleiden: ___________________________________________________

Handtekening ouder/verzorger:
____________________________________________
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Kunst- en erfgoededucatie project rondom 75 jaar vrijheid
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Binnen dat kader is er een project ontwikkeld voor alle
leerlingen van basisscholen in Montferland. Centraal staat dat leerlingen vanuit ervaringsgericht onderwijs gaan
horen, zien, beleven en verbeelden wat 75 jaar vrijheid betekent in hun eigen buurt en in hun eigen leven. Ook ‘Het
Rondeel’ doet mee aan dit project.
Gastdocenten van de Heemkundekring Bergh hebben aan de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 een les gegeven over de
lokale geschiedenis en de kinderen van groep 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan het onderduikmuseum ‘Markt
12’ in Aalten.
Alle groepen hebben afgelopen maand 2 kunstlessen gehad van een professionele lokale kunstenaar.
De globale opbouw van de lessen was in de basis voor alle groepen hetzelfde en bestond uit:
Filosoferen & verbeelden
Door na te denken over je eigen vrijheid ervaren kinderen dat vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is. Wat betekent
vrijheid voor jou en wat betekent vrijheid voor een ander? En hoe kun je dat verbeelden?
Experimenteren & creëren
Door vrij te experimenteren en te creëren ontwikkelen kinderen hun creativiteit. Ze leren omgaan met toeval en
onverwachte wendingen in een creatief proces. Ze ontdekken hoe ze met verschillende materialen om kunnen gaan
en zijn vrij om hier hun eigen keuzes in te maken.
Presenteren & evalueren
Kinderen ervaren hoe verschillend iedereen is door te kijken naar je eigen en elkaars werk. Kinderen ervaren dat je
anders kunt kijken dan je misschien gewend bent. En dat een gemaakt kunstwerk niet goed of fout is, maar dat je er
wel veel mee kunt vertellen en van kunt leren.
De kunstwerken die de kinderen tijdens deze lessen hebben gemaakt worden begin april tentoongesteld in een
speciaal pop-up museum dat gehuisvest wordt in het voormalig Rabobankgebouw in ‘s Heerenberg. Het tijdelijke
museum wordt 3 april om 19.30 uur feestelijk geopend en zal ook op 4 en 5 april geopend zijn. Datums om alvast
te noteren! Er volgt nog een officiële uitnodiging.

Beek en Loerbeek vieren samen 75 jaar vrijheid
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Inloopspreekuur Jeugdgezondheid
Waarom is er een inloopspreekuur jeugdgezondheid?
Als er vragen zijn over bijvoorbeeld: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding,
zindelijkheid of vaccineren.
Voor wie is het inloopspreekuur jeugdgezondheid?
· Ouders
· Leerlingen
· Leerkrachten
Wanneer is er een inloopspreekuur?
9 maart van 8.30 - 9.00 uur
Wie houdt het inloopspreekuur?
De jeugdverpleegkundige van de GGD. Mijn gegevens staan hieronder. Als het nodig is, betrek ik de jeugdarts erbij.
Bijvoorbeeld bij chronische ziektes, of bij problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
Contactgegevens
Margot van der Meer, jeugdverpleegkundige
(088 - 4433474 (direct)
(088 - 4433000 (algemeen)
* m.vandermeer@ggdnog.nl
Website: www.ggdnog.nl
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De Opleidings Centrale voor de leerlingen in de huidige groepen 5, 6 en 7.
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Sportbuurtwerk Beek
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Techniekdag de Liemers

Jongeren ontdekken techniek op de
Techniekdag de Liemers
Zevenaar, 10 februari 2020
Techniek heeft de toekomst! Wist jij bijvoorbeeld dat techniek de motor is achter het realiseren van
klimaatdoelstellingen? Of neem de zorg. Uitvoering vindt steeds meer thuis plaats en dat is alleen mogelijk
met de juiste techniek. Nu kiezen voor een technische opleiding is kiezen voor een toekomstbestendige
baan met goede arbeidsvoorwaarden.
Techniekdag de Liemers op zaterdag 18 april
Op zaterdag 18 april a.s. vindt weer de Techniekdag de Liemers plaats. Doel van de Techniekdag is
kinderen in de leeftijd van 9 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 en niveaus komen deze dag aan bod: van timmeren tot
experimenteren in een laboratorium en van autoschadeherstel tot programmeren van een robot.
Locatie en tijden
De Techniekdag op zaterdag 18 april 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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LTC De Kolkstede

Hallo meiden en jongens,
Bij LTC De Kolkstede zijn we altijd op zoek naar enthousiaste meiden en jongens die willen komen tennissen. Op
vrijdag 6 en 13 maart kun je gratis 2 lessen komen proberen.
Vanaf de leeftijd 7 jaar kun je meedoen met de lessen.
Vond je de 2 proeflessen leuk? Dan kun je vanaf april instromen in het nieuwe seizoen.
De kosten voor 16 lessen zijn voor € 100,-, daarnaast komt er nog € 25,- bij voor het lidmaatschap van de vereniging.
We hopen je graag te zien!

Met sportieve tennis groet,
De Jeugdcommissie LTC De Kolkstede
Opgeven kan via m.dinkelman@tennisvision.nl
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35e ELFSTRATENTOCHT op rolschaatsen en skeelers op zondag 29 maart 2020
Voor de vijfendertigste keer organiseert het Open Jeugdwerk in Nieuw-Dijk de succesvolle Elfstraten-toertocht op
rolschaatsen. Het dorp wordt omgetoverd in “de provincie Friesland”, de straten krijgen de namen van de elf Friese
steden. Natuurlijk zal er op meerdere plaatsen weer “geklûnd” moeten worden.
Onderweg zijn elf controleposten opgesteld, waar de deelnemers een stempel op hun deelnemerskaart krijgen. Zijn
alle elf stempels verzameld, dan krijgt iedere deelnemer bij terugkomst in de “Frieslandhal” (Jeugdgebouw “de
Meikever”) een elfstratenkruis. Onderweg zijn verzorgingsposten ingericht, maar ouders en toeschouwers zijn van
harte welkom ook iets te doen. Samen met de gemeente en politie zijn alle mogelijke veiligheidsmaatregelen
getroffen en is de EHBO en een aantal BHV’ers aanwezig. Ondanks de voorzorgen rijdt iedereen op eigen risico.
Kinderen die aan de tocht mee willen doen, moeten zich van tevoren opgeven, net als bij de echte schaatstocht.
Deelname kost € 3,Er zijn twee verschillende inschrijfmogelijkheden:
•
•

een route van 4,5 km voor leerlingen van groep 1 t/ m 6 van de Basisschool (blauwe kaart).
een route van 8 km voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Basisschool en voor leerlingen van klas 1 en 2
van het voortgezet onderwijs. (t/ m 14 jaar- rode kaart).

Inschrijving kan van 12.00 uur tot 13.00 uur op Zaterdag 21 en 28 maart
In Jeugdgebouw “de Meikever” aan de Smallestraat in Nieuw- Dijk. Mensen die buiten Didam wonen kunnen op
bovengenoemde zaterdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur bellen met het Jeugdgebouw; telefoon: 0316-226322.
Bij 150 deelnemers sluit de inschrijving, dus reageer snel!
Zorg ervoor dat je op zondag 30 maart uiterlijk om 10.15 uur aanwezig bent in de Meikever.
Tot ziens op 29 maart.
Open Jeugdwerk Nieuw-Dijk
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