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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Vorige week heeft u als het goed is via de mail een uitnodiging
gekregen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek
van onze school. Wij vinden het heel belangrijk om te weten
welke zaken wij goed doen en waar nog verbetering mogelijk
zou zijn. Fijn als u deze lijst ook invult. Dit kan ook altijd op school
indien u thuis geen computer ter beschikking heeft.
De huisbezoeken zitten er al weer bijna op, fijn dat we zo met
elkaar kunnen kijken hoe we het onderwijs voor uw kind zo
goed mogelijk kunnen verzorgen.
Een gezellige tijd breekt aan door Sinterklaas en Kerst. De dag
na Sinterklaas zijn de kinderen vrij. Zij kunnen even bijkomen
van een heerlijk avondje terwijl de leerkrachten een 2e
studiedag hebben met als thema ‘Arrangeren door
Classificeren’.
Samen met alle collega’s volgen we deze opleiding die 2 jaar
duurt om ons nog beter te leren omgaan met leer- en
gedragsproblemen van leerlingen door middel van de
methodiek ‘gedragsclassificatie’.
Wij ervaren dat het prettig is om nieuw kennis op te doen
omdat er veel verandert in Den Bosch en Nederland m.b.t. tot
het onderwijs. Het sluiten van het SBO de Sprankel en de wet
op passend onderwijs zijn hier voorbeelden van.
Ik wens iedereen weer een fijne maand toe.
Nicole van Mook

Schakelklasbijeenkomst
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Onderwijsontwikkelingen op het Rondeel
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn wij als team volop bezig met
het invoeren van de 7 Zekerheden. De afgelopen periode zijn we o.a. bezig geweest
met coöperatief leren. Coöperatief leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de
betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in
werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert
ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de
groep. Ook bevordert coöperatief leren het zelfvertrouwen van de leerlingen.
We hebben verschillende werkvormen ingezet tijdens de lessen en gaan ook
klassenbezoeken bij elkaar afleggen om zo ook van elkaar te leren. De leerlingen waren erg enthousiast
over deze werkvormen en de materialen die hierbij hoorden zoals het Rad. Hierbij mochten ze zelf aan het
rad draaien en degene wiens nummer werd gedraaid mocht met zijn/haar groepje het juiste antwoord
geven. Ook hebben we flitskaarten ingezet, gebrainstormd, een woord-web gemaakt in groepjes en
werkvormen gedaan waarbij we muziek en spinners hebben ingezet. Kortom, L.O.L. (Lachen Onder het
Leren) stond weer hoog in het vaandel!

Nieuws van de sinterklaascommissie
18 November is het weer zo ver, Sinterklaas komt aan in Nederland en een
gezellige tijd breekt aan!
Natuurlijk vinden wij het fijn als de school er dan ook weer gezellig uitziet! Daar
hebben vrijdag een aantal ouders weer voor gezorgd. Fijn dat jullie altijd zo
klaar staan voor ons.
Op 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken. De groepen 5 tot en
met 8 zullen deze week de lootjes trekken voor hun surprise op 5 december.

Nieuws van
De rekenspecialisten Patricia en Mirna.
https://wijzeroverdebasisschool.nl/gratis-oefenbladen-inschrijven/

Beste ouders,
Via bovenstaande link kunt u gratis oefenbladen voor rekenen downloaden voor het leerjaar waarin uw
kind zich bevindt. Deze werkbladen richten zich vooral op vraagstelling van CITO. Ze bieden een fijne
ondersteuning voor als u thuis met uw kind wil oefenen.
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Nieuws van juf Stephanie
Op maandag 8 januari 2018 start juf Stephanie weer voor groep 5B.
Op 13 juli zijn Koen en Stephanie de trotse ouders geworden van
Sem. Ze hebben met elkaar een pittige start gehad en kunnen na
een periode van onzekerheid nu echt genieten.

Ontdeklab op Het Rondeel
Welke ouders hebben er zin om het Ontdeklab van Het
Rondeel/BBS aan de Aa mee te ontwikkelen?
We willen vanaf januari 2018 met een werkgroep aan de slag
en zoeken 2 ouders die samen met 2 leerkrachten en 2
kinderen het ontdeklab mee gaan bedenken en opzetten.
Interesse? Laat het aan Nicole van Mook weten.

Nieuws van de GGD
Hoe mediawijs ben jij? Geef jij mediaopvoeding?
Social media; kinderen groeien ermee op en maken zich in rap tempo allerlei digitale vaardigheden
eigen. Ouders zoeken naar zekerheid, hoe lang per dag mag mijn kind social media gebruiken, wat zijn
geschikte of ongeschikte websites en spelletjes. Tevens hebben ouders soms het gevoel dat zij achter
lopen en weten niet altijd goed hoe om te gaan met mediaopvoeding.
De grote vraag is, wanneer begin je met mediaopvoeding? Het antwoord is simpel: begin zo jong
mogelijk. Door je kind van jongs af aan te leren omgaan met de IPad, laptop, internet, mobieltjes en
gamen leg je een basis voor de komende jaren. Het is belangrijk dat ouders hun kind actief begeleiden
bij mediagebruik, zodat positieve effecten ervan worden vergroot en mogelijke risico’s afnemen.
Een aantal tips aan ouders/verzorgers:
- Ben open en toon interesse
o Vraag je kind jou wegwijs te maken op social media
o Weet wat je kind doet
- Ga in gesprek met je kind
o Over het gebruik van media
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-

o Maak duidelijke afspraken
Praat met anderen hoe zij het doen
o Geef zelf het goede voorbeeld

Thuis aan de slag met mediawijsheid? Kijk eens op www.mediawijsheid.nl/ Of neem eens een kijkje op
de website van het Nederlands Jeugdinstituut voor adviezen voor ouders 0-5 jr., 6-12 jr. en 13-18 jr.
Overige vragen? Raadpleeg de jeugdverpleegkundige op school.

Nieuws van onze gezonde school

RIVM heeft hoofdluisrichtlijn aangepast: ‘Maatregelen in omgeving niet meer nodig’
In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een
behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Maatregelen zoals het wassen van beddengoed,
knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. Er is onvoldoende bewijs voor het
effect van dergelijke omgevingsmaatregelen. Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact
overgebracht, er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Ook het effect van een
luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom
wij luizencapes niet aanraden. Met deze aanpassing sluit het Nederlandse advies aan op de internationale
bestrijdingsadviezen. De LCI-richtlijn is ook aangepast. (zie ook www.rivm.nl)
Luizenzakken Het Rondeel
Op basis van deze nieuwe richtlijn hebben wij besloten op de bovenverdieping van onze school geen
luizenzakken meer te gebruiken. De luizenzakken zullen er in december afgehaald worden.
Op de benedenverdieping blijven we de luizenzakken wel gebruiken omdat de kapstokken zich bevinden in
de centrale hal. De reden hiervoor is dat er luizenzakken hier zorgen voor rust en structuur.
De luizenzakken van de kinderen die in het nieuwe schooljaar naar de bovenverdieping gaan, zullen
voortaan aan het einde van het schooljaar mee naar huis gegeven worden.
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Schoolzwemfestijn
In januari wordt voor het eerst Het Zwemfestijn georganiseerd!
Voorheen was dit het Schoolzwemkampioenschap. Nu uitgebreid met spectaculaire onderdelen!
Het festijn is op vrijdag 5 januari 2018 in Combibad Kwekkelstijn in Rosmalen.
Er zijn 100 plaatsen beschikbaar voor kinderen van de
groepen 5 & 6 van alle basisscholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch met minimaal zwemdiploma B.
Voor meer informatie of voor opgeven neem contact op met meneer Piet.
Sportkaart
In elke klas hangt vanaf vorige week een sportkaart. Hierop staan al de sportactiviteiten van onze wijk.

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.

Divers
Vandaag is Ikram aan de beurt om een heerlijk taart in ontvangst te nemen.
Ikram, moeder uit de wijk met drie kinderen, die zich op meerdere plekken inzet
voor de wijk en voor ouders en kinderen op Het Rondeel.
Nooit is het Ikram te veel als er handjes nodig zijn om te helpen, ook zo na de
ouderkamer om even de afwas te doen of te helpen om de ruilkast weer mooi en
aantrekkelijk te maken.
Zeker ook het helpen bij het schoolontbijt en niet te vergeten Eten aan de Aa, om
voor wijkbewoners een keer in de maand heerlijk te koken, met hun kookclub.
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De Oosterhoeve (kinderboerderij)
Dag allemaal,
Hierbij wil ik jullie laten weten dat we op kinderboerderij/ zorgboerderij
Oosterhoeve met ingang van 6 november voortaan op de 1e maandag van
de maand een open inloop hebben, van 16.30u tot 19.00u. Er is koffie en
thee, soep en boterhammen. De inloop is er voor iedereen die andere
wijkbewoners wil ontmoeten en ook voor de professionals die werkzaam
zijn in de wijk.
De eerste 3 keren zullen zijn: 6 november,4 december en 8 januari.
Graag tot ziens,
Anja Kouwenberg

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.

Brief van de OR ouders!
Beste ouders/verzorgers,
Hier een stukje over de ouderbijdrage helaas is tot op heden de bijdrage beduidend minder betaald dan
voorgaande jaren. Voor ons als OR is de ouderbijdrage een belangrijk iets. Van deze bijdrage proberen we
altijd leuke activiteiten te bekostigen. Neem nou bijvoorbeeld aankomend feest: Sinterklaas en zijn Pieten.
Zonder de bijdrage kunnen wij de goede man helaas niet laten komen. Wat wij zeer spijtig zouden vinden
voor onze lieve kindjes die dit altijd super vinden. Wij als OR en school zijnde kunnen natuurlijk niet in
iemands portemonnee kijken. Maar je kan en mag altijd bij Juf Lenie binnen lopen om een regeling te
treffen om het verspreid te betalen. Of voor anderen is Stichting leergeld ook een optie. Ook dat kan Juf
Lenie voor je regelen. Wij hopen dat het duidelijk is waarvoor de ouderbijdrage is.
Mocht het niet zo zijn kun je ons altijd aanspreken.
Groetjes, OR-team
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