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RONDEEL-INFO
Agenda juni-juli 2020
juni
2 Rondeel-info 9
2 t/m 5 juni: lesdagen: alle leerlingen naar school
25 Studiedag: alle leerlingen vrij!
Week 27 en 28: oudergesprekken groepen 1 t/m 6 (facultatief), groep 7 voorlopig advies gesprek.
Oudergesprekken voeren wij telefonisch of online via Teams.
juli
1 Rondeel-info 10
8 Rapport mee naar huis
15 Doorschuifochtend: kijkje nemen in de volgende groep.
17 Om 12.00 uur start voor iedereen de zomervakantie!
Jarig in de maand juni zijn:
Dag
Naam:
Groep:
3
Jaylen
3
2
Thessa
6
3
Fenna
1A
5
Kimberley
4
5
Jena
4
6
Naud
2A
11
Kyano
2A
12
Anne
3
12
Jessy
7
13
Gladyss
6
15
Jonathan
8
16
Mike
8
16
Nick
8
18
Lana
3
19
Kiki
7
20
Job
3
22
Isa
1A
25
Anouk
7
Welkom bij ons op school!
Welkom Fenne, (groep 1A), Charlotte (groep 1B), Marlin (groep 1B), Liv (groep 1B), Lasse (groep 1A)
We wensen jullie een fijne tijd op basisschool Het Rondeel!
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Weer naar school!
Wat is het fijn dat we op 11 mei de schooldeuren voor onze leerlingen hebben mogen openen. Het is heel fijn om
het onderwijs weer in de school te kunnen geven. Ook zien we dat het de leerlingen goed doet om met (een
gedeelte van) de vriendjes en vriendinnetjes weer echt in contact te zijn. We waarderen uw medewerking bij het
brengen en halen van de leerlingen. Het is goed om te zien dat de ouders/verzorgers ook de onderlinge afstand in
acht nemen.
Alle leerlingen worden vanaf 8 juni weer fysiek op school verwacht (100% van de normale onderwijstijd).
Op donderdag 4 juni en vrijdag 5 juni moeten alle schriften, boeken en geleende device op school worden
ingeleverd.
Schooltijden
Vanaf 8 juni tot einde schooljaar hanteren we weer de reguliere schooltijden: 08.30 uur tot 14.00 uur.
Het plein is vanaf 08.15 uur ‘geopend’. We gaan werken met een inloop van 08.20 uur tot 08.30 uur. Leerlingen
mogen vanaf dat moment de klas in komen. We kunnen hiermee voor een geleidelijke doorstroom zorgen.
Binnenkomst op school
We hanteren, voor wat betreft het toelaten van leerlingen binnen de scholen, de richtlijnen van het RIVM. Deze zijn
nog niet versoepeld en de afspraken die de afgelopen van kracht waren blijven dus gehandhaafd.
Dit betekent dat u als ouder nog steeds niet op het schoolplein of in het schoolgebouw mag komen.
U dient buiten de poort de 1,5 meter afstand te respecteren.
Groepen 1 t/m 2
•
•
•

De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw en gaan via het kleuterplein de school binnen. (Deur
eigen klas)
Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.

Groepen 3 t/m 4
•
•
•

De leerlingen komen binnen via de ingang onderbouw.
Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.

Groepen 5 t/m 8.
•
•
•

Leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
Ouders komen het schoolplein niet op en kunnen de kinderen dus niet naar binnen brengen.
Fietsen worden op de gebruikelijke plaatsen gezet.

We geven de kinderen bij binnenkomst geen hand. Regel hierbij is ook zoveel mogelijk afstand houden. Wel
begroeten we de kinderen bij de ingang van de school en de ingang van de klas. De kinderen wassen hun handen bij
binnenkomst op school.
Volwassenen hanteren in en rondom de school de ‘anderhalve meter richtlijnen’.
Eten en drinken
•
•
•
•

Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
Leerlingen mogen geen voedsel delen.
Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
We vragen ouders de kinderen geen moeilijke bekers e.d. mee te geven.
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Traktaties
Trakteren mag in de eigen groep, mits de traktatie is verpakt. We laten de leerlingen niet de groepen rondgaan. U
kunt met de leerkracht van uw kind de dag van trakteren afstemmen via de mail.
Pauzes leerlingen
Het buitenspelen plannen we gefaseerd. De leerkracht gaat samen met de eigen leerlingen naar buiten. Na het
buitenspelen moeten de kinderen hun handen wassen.

Bewegingsonderwijs voor groepen 3 t/m 8
De lessen bewegingsonderwijs op woensdag worden door de combinatiefunctionaris juf Lianne buiten op het
schoolplein gegeven. Wilt u de kinderen op woensdag sportkleding en goede (sport)schoenen meegeven?
Hygiëne en schoonmaak
Wat betreft de hygiëne besteden we extra aandacht aan onder andere het handen wassen en het schoonhouden
van contactpunten, zoals deurklinken en kranen.
Leerlingen die ziek zijn
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Maar zelfs met milde
symptomen zoals een verkoudheid moet de leerling thuisblijven totdat de leerling 48 uur klachtenvrij is. Als een of
meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) hebben (gehad), dan dienen alle gezinsleden
binnen te blijven tot iedereen in huis 48 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn,
lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
Oudergesprekken voeren we online via Teams of telefonisch.
Monitoren ontwikkeling leerlingen en beleid op toetsen
In dit schooljaar nemen we in de groepen 3 t/m 7 de CITO LOVS E-toetsen DMT en de AVI in juni/juli af.
In schooljaar 2020-2021 toetsen we in week 40 en 41 de groepen 4 t/m 7 de overige E-toetsen (Begrijpend Lezen,
Spelling en Rekenen). Groep 8 maakt in week 44/45 de CITO LOVS B-toetsen.
De leerlingen krijgen wel een rapport op 8 juli mee naar huis, het rapport is echter wel aangepast. Zo zijn dus niet
alle E-toetsen op het rapport ingevuld.
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-en-antwoorden-over-hoofdluis en de flyer van de
GGD in deze nieuwsbrief.

‘Reizen’
We maken geen ‘reizen’ met school.
We gaan dus helaas niet naar de bibliotheek, niet naar het technieklokaal, niet op schoolreis en niet op kamp.

-RONDEEL-INFO juni 2020-

Schoolontwikkelingen
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het jaarplan voor komend schooljaar en de meerjarenplanning in het
schoolplan. Wat gaat al goed en wat kan beter? Deze vraag komt steeds weer terug. We stellen doelen en blikken
terug op wat we al hebben bereikt.
Formatie 2020-2021
Met de formatie van 2020-2021 wordt nog flink gepuzzeld. Hoe delen we de groepen in? In welke groepen staan de
leerkrachten volgend schooljaar? Er zijn nog een paar puzzelstukjes die we moeten leggen. De personeelsgeleding
van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de formatie, de oudergeleding brengt advies uit. Het
wettelijk verplichte werkverdelingsplan dat vorig schooljaar is ingegaan, zorgt ervoor dat de meerderheid van het
team de doorslag geeft hoe de formatie en taakverdeling eruit komt te zien. Op het moment dat het plaatje rond is,
zal ik dat met u communiceren.
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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 11 juni
hebben wij een open training. Lijkt je het leuk om een keer mee te doen geef je dan nu op via het onderstaande
mailadres. Als je je hebt opgegeven krijg je van ons het Coronaprotocol via de mail, zodat alles op een veilige manier
kan verlopen.
Minioren, leeftijd 4,5-8 jaar: trainen op de donderdag van 17.30 – 18.30 op het parkeerterrein van ’t Heuveltje.
Junioren leeftijd 8-11 jaar: trainen op de donderdag van 18.00 – 19.00 op het parkeerterrein van ’t Heuveltje.
Jeugd leeftijd 11-15 jaar trainen op donderdag van 19.15 -20.30 op het parkeerterrein van ’t Heuveltje.

We hopen je graag te zien!

Heeft U nog vragen? Neem dan contact op via: info@letsdancebeek.nl
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