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De eerste dagen van het schooljaar zitten er weer op. Wat
heerlijk om door de school te lopen en kinderen enthousiast
bezig te zien in het klaslokaal of op de leerpleinen.
In de laatste weken van de vakantie is er hard gewerkt door
collega’s, bedrijven en vrijwilligers om het gebouw en het
schoolplein weer schoon en fris te krijgen. Tevens is er een
nieuw schoonmaakbedrijf gestart.
De komende weken leggen wij de laatste hand aan het verder
inrichten van de teamkamer en is ook deze klus weer klaar.
Ook dit schooljaar gaan we met het team een vervolg geven
aan het traject 'de 7 zekerheden van Het Rondeel’. In de
komende nieuwsbrieven zullen wij onze ontwikkelingen met u
delen.
Rest mij nog om groep 8 alvast heel veel plezier toe te wensen
met het schoolkamp.
Een groepsactiviteit die wij bewust aan het begin van het
schooljaar hebben gepland, om hier het hele jaar profijt van te
hebben!
Een fijne maand weer allemaal.
Nicole van Mook
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Juf Stephanie is bevallen
Juf Stephanie is 13 juli bevallen van een zoon Sem. Na een pittige start zijn ze gelukkig weer thuis. Wij
wensen Stephanie en Koen heel veel geluk toe met Sem.

Nieuws van de ontbijtmoeders
Ook dit jaar is er weer schoolontbijt, voor alle kinderen die dit willen.
Wij Gurcu(mama van Berkay & Berat) & Vania (mama van Luminitza
& Salomé) zijn 2 hulpouders die met regelmaat helpen bij het ontbijt.
Per direct zijn wij op zoek naar andere ouders die ons team willen
komen versterken.
Bij het schoolontbijt kunnen de kinderen kiezen tussen;
krentenbolletjes, een bruine boterham, volkoren cracker, luchtige
cracker of een rijsten wafel. Als beleg kunnen ze kiezen tussen; kaas,
smeerkaas, halal kipfilet of halal worst.
Het is fijn als je om 8.00 uur aanwezig bent. Uiteraard mogen de kindjes ook mee! Om 8.15 uur komen de
eerste kindjes van de peuterspeelzaal en om 8,20 uur de kinderen van school. Om 8.30 ben je klaar en ruim
je alles weer op. Ben je nieuwsgierig geworden, kom gerust een keer meedraaien! Je kinderen zijn dan ook
welkom.
Omdat we het leuk vinden om alle kinderen te leren kennen blijven we het met alle plezier doen!
Maar toch zouden we het leuk vinden om nieuwe ouders te verwelkomen 

Nieuws van de rekenspecialist
Op Het Rondeel werken wij met de rekenmethode ‘Wereld in getallen’.
Dagelijks krijgen de kinderen vanaf groep 3 ongeveer een uur rekenles. Sinds vorig jaar is het ook mogelijk
om I-pads in te zetten tijdens de rekenles. De kinderen die op een I-pad rekenen maken dezelfde sommen
als in het boek. De app op de I-pad corrigeert en helpt hun de sommen te maken. Het gebruik van de Ipad tijdens de rekenlessen verhoogt duidelijk het rekenplezier.
Tijdens de eerste weken werkt groep 3 tijdens rekenen onder andere aan:
-

Het schrijven van de cijfers.

-

Tellen van hoeveelheden.

-

Splitsingen tot en met 10.

-

Bussommen (erbij en eraf)

Tijdens de eerste weken werkt groep 4 tijdens rekenen onder andere aan:
-

De telrij tot en met 100.

-

Automatiseren van de sommen tot en met 20.

-

Optellen en aftrekken van tientallen.
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-

De klok, hele- en halve uren.

Tijdens de eerste weken werkt groep 5 tijdens rekenen onder andere aan:
-

De telrij tot en met 1000.

-

Optellen en aftrekken tot en met 1000.

-

Herhaling van de tafels 1 tot en met 6 en de tafel van 10.

-

Aanbieden van de tafels van 7, 8 en 9.

-

Klokkijken analoog en digitaal tot op de minuut.

Tijdens de eerste weken werkt groep 6 tijdens rekenen onder andere aan:
-

De telrij tot en met 10000.

-

Optellen en aftrekken tot en met 10000.

-

Automatiseren van de tafels van 1 t/m 10.

-

Deelsommen

-

Klok: tijdsduur

Tijdens de eerste weken werkt groep 7 tijdens rekenen onder andere aan:
-

De telrij tot en met 1000000.

-

Optellen en aftrekken tot en met 10000.

-

Handig rekenen en schattend rekenen

-

Kommagetallen

-

Introductie van honderdsten van seconden.

Tijdens de eerste weken werkt groep 8 tijdens rekenen onder andere aan:
-

Introductie van miljard.

-

Optellen en aftrekken van kommagetallen.

-

3 cijfers achter de komma.

-

Breuken vereenvoudigen.

Wilt u thuis met uw kind het rekenen oefenen? Hier onder staan een aantal handige sites:


www.redactiesommen.nl



www.rekenen.nl



www.schoolbordportaal.nl
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Nieuws van de Ouderraad
We zoeken nieuwe Ouderraad ouders
Dit schooljaar hebben we 9 verschillende groepen, vanuit het
reglement zijn het aantal ouderraad leden gelijk aan het aantal
groepen. Daarom hebben we plek voor 2 nieuwe ouders.
Ben je geïnteresseerd?
Geef dit aan bij Mirella Kocks (moeder van Jamy Kocks uit groep 6).

Ouderbijdrage
Hierbij ontvangt u de rekening voor de betaling van de ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 voor uw
kind(eren).
Algemeen (kosten bankrekening + Kamer van Koophandel)
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
Les je dorst en schoolfruit
Sportdag
Leesbevordering
Excursies
Sparen kamp groep 8
Luizenzak
Nieuwsbrief en kalender
Sparen schoolreisje
Totaal

€ 0,25
€ 3,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 0,75
€ 2,50
€ 4,00
€ 25,00

Voor het schoolreisje en het kamp van groep 8 werken we met een spaarsysteem.
Ieder jaar wordt er een klein bedrag gespaard. Zodat u nog maar een kleine eigen
bijdrage hoeft te betalen. We gaan ieder jaar op schoolreis, het ene jaar willen we
verder weg met de bus en het andere jaar maken we een uitstapje wat dichter bij
huis met eigen vervoer.

Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag over te maken op ING rekening: NL73INGB0009559123.
Wilt u contant op school betalen, dan kan dit bij de administratie bij juf Lenie, u ontvangt na betaling een
kwitantie. Graag bij de betaling vermelden; voor-en achternaam(en) van uw kind(eren) en de groep
waarin uw kind(eren) zit(ten).
Gezinnen maken grote kosten voor hun schoolgaande kinderen. Mocht het betalen van de ouderbijdrage
voor u problemen opleveren, dan kunt u gebruik maken van Stichting Leergeld. Mogelijk heeft u de
afgelopen jaren al contact gehad met deze stichting. Voor meer informatie over de stichting Leergeld kunt
u terecht bij juf Lenie.
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Nieuws van onze gezonde school
Tussendoortje of Tienuurtje en schoolontbijt & Lunch

Halverwege de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid om fruit te eten en iets te
drinken. Ook rond 12 uur hebben kinderen tijd om een boterham te eten en iets te
drinken. De kinderen mogen de hele dag kraanwater drinken ,in het kader van Les je
dorst, en hoeven geen drinken mee te nemen. Voor ieder kind in de klas is er een beker
beschikbaar. Deze gaan met vaste regelmaat in de vaatwasser.
Vanaf maart hebben de kinderen middels het schoolontbijt dat door de gemeente ’sHertogenbosch bekostigd wordt de mogelijkheid iedere ochtend om 8.20 uur op
school te zijn om te ontbijten. Alle kinderen krijgen om 10 uur fruit naar keuze.
U hoeft eigenlijk dus alleen de boterhammen voor tussen de middag mee te geven. De rest (water en fruit)
is op school aanwezig.
Verjaardagen

Verjaardagen van de kinderen en de teamleden vieren we graag. De verjaardagen van de kinderen
behoren ongetwijfeld tot één van de hoogtepunten van het jaar, het is dan feest in de klas. Uw kind mag
trakteren in de eigen groep, maar het hoeft niet.
Een kleine traktatie is leuk, bijvoorbeeld iets wat u samen met uw kind heeft
gemaakt zoals een doosje rozijntjes, wat fruit, popcorn of een fruitprikker. Op
de site www.voedingscentrum.nl/trakteren kunt u kijken voor ideeën voor
een leuke en gezonde traktatie.
Als uw kind bepaalde voedingsstoffen niet kan verdragen of als er sprake is
van een allergie of dieet, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. Buiten
de verjaardag traktaties is snoepen onder schooltijd niet toegestaan en
stimuleren wij leuke en gezonde traktaties.
Toiletgebruik

We hebben op school met elkaar vaste afspraken gemaakt over het toiletbezoek. In
principe gaan kinderen niet naar het toilet voor 9.00 uur en ook niet na 13.30 uur. Er
gaat één kind tegelijk naar het toilet. De kleuters doen een ketting om als ze naar het
toilet gaan. Kinderen wassen hun handen na ieder toiletbezoek. Als uw kind met reden
vaker naar het toilet moet, wilt u dit dan melden bij de leerkracht.

Nieuws van Het Sprookjesbos
Per 28 augustus start Linda bij Het Sprookjesbos als Jonge kindspecialist. Zij zal binnen deze rol op het leer- en
ontwikkelplein zichtbaar zijn om de peuters en de kleuters een uitdagend aanbod te doen.
Op de buitenschoolse opvang gaan de kinderen binnenkort weer starten met een interessant workshop aanbod. Alle
kinderen van de BSO kunnen hier gebruik van maken. Naailessen en technisch ontdekken zullen binnenkort aan bod
komen
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In afstemming met Piet worden er voortaan voor de peuters bewegingslessen aangeboden door Het Sprookjesbos.
Gedurende de laatste twee weken van de zomervakantie heeft de “zomerclub” gedraaid voor de peuters en
kleuters. Een leerkracht en een pedagogisch medewerker hebben samen de groep gedraaid. De kinderen hebben
zich goed vermaakt en zijn erg enthousiast hierover. Wat een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Het
Sprookjesbos en Het Rondeel. Vragen? Raadpleeg de medewerkers van Het Sprookjesbos.

Nieuws buiten de school
Regelmatig ontvangen wij vanuit verschillende instanties informatie die wij willen delen met onze ouders.
Denk hierbij aan Divers, Centrum Jeugd en Gezin, Juvans, Partners in de BBS.

Luis in je haar? Kammen maar!!
Tijdens de eerste weken na de zomervakantie zie je de hoofdluis weer toenemen.
Iedereen kan hoofluis krijgen. Dit heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Luizen lopen via het haar over
van hoofd naar hoofd. Kinderen/jongeren lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen omdat zij, bij het spelen en
het maken van selfies, letterlijk de hoofden tegen elkaar houden.
Het advies is om uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren.
Wanneer u hoofdluis ontdekt is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak.
-

Kam gedurende MINIMAAL 14 dagen ELKE dag het haar met een metalen luizenkam.

-

Maak het haar nat en verdeel een willekeurige crèmespoeling over het haar.

-

Schuif een hydrofiel gaasje over de tanden van de kam.

-

Leg een, liefst witte of lichte handdoek over de schouders.

-

Kam het haar lok voor lok. Begin telkens bij de hoofdhuid, neem niet te grote lokken.

-

Verschoon het gaasje enkele keren tijdens het kammen.

-

Als u geen gaasje gebruikt, spoel dan tijdens het kammen regelmatig de kam uit in heet water.

-

Als er luizen uit het haar komen, spoel deze dan met water weg in de wasbak.

-

Herhaal de behandeling elke dag minstens twee weken of langer als dit nodig is!

-

Nacontrole is belangrijk!

-

Extra materregelen zoals wassen van kleiding knuffels etc. zijn niet nodig!

OOK WANNEER U EEN ANTIHOOFDLUISMIDDEL GEBRUIKT, MOET U HET HAAR DAGELIJKS, GEDURENDE 14 DAGEN
UITKAMMEN MET EEN LUIZENKAM.
Vragen? Raadpleeg de jeugdverpleegkundige van uw school.

Handig!
Veranderingen in uw gegevens zoals een nieuw mobiel nummer of een verhuizing kunt u doorgeven bij juffrouw Lenie van de
administratie. Denk hierbij ook aan het aanpassen van het noodnummer wat gebeld wordt als ouders of verzorgers niet bereikbaar
zijn.
In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van allerlei zaken ‘rondom school’ die voor u en uw kind van belang zijn. De
nieuwsbrief verschijnt iedere maand. U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal.
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