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Nieuws van de directie

Maand
datum

Beste ouders/verzorgers,

10-10

activiteit
Ouderkamer thema
merkkleding
Groep 8 herfstactie
Grevelingen

11-10

Groep 6 & 7
Schoolsportolympiade

16-10

Start herfstvakantie

24-10

VVE-thuis
Herfstwandeling

25-10

Kinderen vrij ivm
studiedag

b26-10
enSchakelklasbijeenkomst
8b
30-10

OR- vergadering

31-10

MR-vergadering

01-11

Luizencontrole

09-11

Groep 5 kunst in de klas

13-11

Start Thema 3 groep 1-2

Datum
09-10-2017

De herfst hebben we de afgelopen week echt gezien. Wat
heeft het geregend en gestormd.
Wat fijn dat groep 8 op kamp goed weer heeft gehad. Twee
dagen met elkaar activiteiten doen waar ze qua
groepsvorming nog het gehele jaar plezier van hebben. De
regen was er alleen tijdens de terugweg.
Door de hele school heen zie je nu het thema van de
kinderboekenweek 2017 ‘gruwelijk eng’.
De eerste weken van het schooljaar staan altijd in het thema
van de vorming, storming, norming. De leerkrachten en
kinderen maken gezamenlijk afspraken over hoe we werken
binnen de klas, het leerplein en de school.
Wanneer u meer wilt weten over het beleid van de school en
hoe we dit evalueren kunt U een kijkje nemen op de site van
de school. Hier vindt U het Jaarverslag 2016-2017 en de
schoolgids. Binnenkort vindt U daar ook het jaarplan 2017-2018.
We gaat er nog een week tegenaan met elkaar, daarna gaan
we genieten van een heerlijke week herfstvakantie.
Een fijne maand allemaal!
Nicole van Mook

Welkom Sinterklaas
14-11

Ouderkamer thema
Internet

16-11

Groep 5 kunst in de klas

17-11

Start week
Mediawijsheid
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Huisbezoeken
De huisbezoeken vinden plaats van 23 oktober tot 17 november. We komen op bezoek tussen 14.00 uur en
16.30 uur.
Aan het begin van het schooljaar komt de leerkracht van uw kind op
huisbezoek voor een kennismaking. De leerkracht geeft u tijdens dit bezoek
informatie over het onderwijsaanbod, de klassenorganisatie en de
specifieke activiteiten van het schooljaar.
Graag horen we in dit gesprek bijzonderheden over uw kind, waar we als school rekening mee kunnen
houden. De kinderen kunnen in dit gesprek vertellen hoe het igaat in de klas.
Bij nieuwe kinderen komt de leerkracht binnen zes weken op huisbezoek.

Onderwijsontwikkelingen op Het Rondeel
Op vrijdag 1 september, tijdens de studiedag, is
ons team aan de slag gegaan met het
ontwikkelen en doorvoeren van de 7 Zekerheden.
Dit zijn speerpunten die voor Het Rondeel
belangrijk zijn, zoals het aanbieden van
verschillende werkvormen, samenwerking tussen
leerlingen, ouders en leerkrachten,
verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces en
eigen doelen stellen, ruimte voor eigen inbreng en
eigen keuzes en vertrouwen hebben in elkaar.
Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen plezier
ervaren tijdens het leren. Humor, eigenheid en een
positieve houding vormen de rode draad.
De komende periode gaan we hard aan de slag
om de 7 Zekerheden nog meer te integreren in ons
onderwijsaanbod. U, als ouder/verzorger,
wordt hier uiteraard van op de hoogte gehouden.
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Nieuws van de BBS
Basisschool Het Rondeel is onderdeel van de Brede Bossche School (BBS) aan de Aa. De Brede Bossche
School is een samenwerkingsverband, waarbinnen onderwijs-, kinderopvang, zorg- en welzijnsvoorzieningen
integraal samenwerken aan de verbetering van ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders op
school, in het gezin en in hun vrije tijd. Een brede school is van en voor de wijk en levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in buurten en wijken.
Basisschool Het Rondeel wil het aanbod van de BBS verder ontwikkelen, samen met partners, omdat het
aanbod van de BBS kan bijdragen aan de realisatie van onze eigen doelstellingen. Als kindcentrum aan de
Aa besteden we veel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van
(leer)achterstanden en het optimaliseren van leeropbrengsten. Als Kindcentrum aan de Aa werken we aan
een brede ontwikkeling van kinderen en leveren we een bijdrage aan de talentontwikkeling van ieder
individueel kind. Daarom heeft het kindcentrum aan de Aa een breed aanbod, ook op creatief en sportief
gebied en zijn er doorgaande leerlijnen in en buiten onderwijstijd.
Kindcentrum aan de Aa werkt hiervoor samen met de Partners binnen de BBS.
Samen werken we aan een goed ontwikkelingsaanbod voor kinderen in en buiten onderwijstijd. Zo is er in
BBS aan de Aa een uitdagend naschools aanbod (KlupUp) om er zo voor te zorgen dat kinderen de
ontwikkelingskansen krijgen die ze verdienen.
Binnen de BBS aan de Aa zijn gevestigd:







Basisschool Het Rondeel
Het Sprookjesbos (peuterarrangement en
kinderopvang)
Klup Up (4-13)
School Bieb en Speel-o-theek
Divers
’t Sluske

Meer informatie kunt U ook vinden op www.bredebosschescholen.nl

Kinderboeken week - Gruwelijk eng
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In alle groepen wordt er aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, dit jaar is het thema gruwelijk eng.
De Muzerije geeft een aantal lessen die te maken hebben met griezelen. Zo hebben de groepen 1-2-3
enge monsters gemaakt. Groepen 4-5 hebben enge maskers gemaakt. En komende week krijgen de
groepen 6-7-8 een super eng hoorspel in de klas. Wat griezelig eng allemaal!

Nieuws van de OR
Via deze weg wil ik mezelf even voorstellen als OR lid.
Mijn naam is Lindsay Herber. ik ben 32 jaar en moeder van Fenna die op de
peuterspeelzaal het sprookjesbos zit. Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de OR.
Het leek de OR wel fijn om ook een ouder van de peuterspeelzaal bij de OR te betrekken,
aangezien de peuterspeelzaal nu ook meer samen werkt met de school, en we de
activiteiten zoveel mogelijk met elkaar gezellig kunnen beleven.
Dit jaar staan er weer veel leuke activiteiten op het programma, 1 daarvan ga ik mede organiseren het
sinterklaasfeest. Voor deze activiteit zijn wij al druk in de weer.
U kunt ons ook altijd aanspreken als u nog leuke ideeën/suggesties heeft.
Verder zijn wij nog op zoek naar nieuwe OR leden, dus als u graag betrokken wilt zijn bij het organiseren
van o.a activiteiten kunt u zich altijd aanmelden.
Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe!
groetjes Lindsay Herber
Sparen voor je school

‘Sparen voor je school’ bij de jumbo is van start gegaan. Het Rondeel
wil graag sparen voor ons schoolplein (o.a. een basketbalpaal).
Sparen jullie met ons mee?

4

Nieuws van de MR
Op 26 september heeft de MR de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar gehad. Verschillende
onderwerpen hebben we besproken zoals: het jaarplan, onderwerpen vanuit de OR, de staking, regels en
hoe het gaat in de klas en op school. De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent welkom om een
vergadering bij te wonen. Ook kunt u een onderwerp indienen bij de MR. U kunt daarvoor bij de leden van
de MR terecht of een briefje leggen in het kluisje van de MR beneden in de hal.
Leerkrachtgeleding van de MR zijn: Jacqueline Groenendaal en Carla van Hemert.
Oudergeleding van de MR zijn: Melissa de Vrieze, Naima Mrini en Ronald Voets.

Het bewaarde land - groep 6
Dag 1 in het bewaarde land:
Toen we bij het bewaarde land aan kwamen, moesten we een lied zingen.
Daarna werden we in groepen verdeeld (lucht, vuur, aarde en water). We
hebben geleerd hoe we in bomen moesten klimmen. Hier zijn regels voor:
Houd met 3 lichaamsdelen de boom vast (2 voeten en 1 hand, 2 handen
en 1 voet). Kijk goed naar de stam (nat is glad). Als de tak dood is, kan hij
makkelijk afbreken.
Toen we bijna naar huis gingen kregen we nog soep van vrouw Fleur. Hier
zaten dingen in die ze in het bos had gevonden. De soep was heerlijk!
Soukaina en Manar (groep 6)
Dag 2 in het bewaarde land:
Op de tweede dag in het bewaarde land zijn we gaan vissen. Dat vonden we erg leuk! We hadden kleine beestjes en
visjes gevangen. Ook zagen we een kleine waterschorpioen op de bodem van het
water lopen. We werden geblinddoekt, en moesten dus in het donker een touw
volgen. Dit was best moeilijk aan het begin, maar daarna werd het steeds
makkelijker. We hebben elvenbankjes gevonden en een rood met witte
paddenstoel. De boswachter vertelde dat dit een vliegenzwam was. We hebben ook
nog een skelet gevonden! We dachten dat het van een eekhoorn, konijn, rat, muis
of egel kon zijn. De Boswachter had een kaart bij waar
we op konden zoeken van welk dier dit was en het was toch van een konijn.
Jalena en Dilara (groep 6)
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Nieuws van onze gezonde school
4 keer per jaar is er een Beweten overleg op Het Rondeel. Vanuit verschillende
organisaties nemen er mensen deel aan dit overleg.
Divers: Mieke Reijner
GGD: Rika van de Water
School: Nicole Kerstens
’s-Port: Monique Mallens, Piet Adams
‘t Sprookjesbos: Jose Verhoof
Het eerste overleg is reeds geweest en daarin is o.a. het programma van dit
schooljaar besproken: de gezondheidsweek in juni, Klup-up & kinderkoken, B-fit,
pukkie sport, feesten en activiteiten waarbij groenten en fruit uitgedeeld wordt.

Een idee voor een gezonde traktatie!

In week 39 hebben we al de kinderen weer laten wegen en meten. Ben je benieuwd naar de resultaten neem dan
contact met meneer Piet op.
Aanstaande woensdag doen de groepen 6&7 weer mee met de school Olympiade in het Sportiom.
Ze strijden met 6 andere scholen om de titel. Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken.
Vorige week zijn de Sjors Sportief boekjes mee naar huis gegaan. Je kunt je hiervoor heel het jaar door inschrijven.
Ben je het boekje kwijt dan kun je bij meneer Piet een nieuwe komen halen.

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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