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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het jaar 2017 hebben we weer afgesloten. Een
jaar waarin we als school weer mooie stappen
hebben gezet. We zijn gestart met een nieuwe
organisatiestructuur en zijn aan de slag gegaan
met de 7 zekerheden van Het Rondeel zoals u in
de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen. In alle
groepen zijn moderne digiborden en nieuwe
materialen voor het zelfstandig werken zoals het
stoplicht en het blokje.
Natuurlijk zijn dat niet de enige ontwikkelpunten
geweest. We hebben in 2017 ook veel andere
activiteiten gedaan. Voor het eerst ‘de
Rondeeldag’, mooie prestaties tijdens de
sporttoernooien en leuke uitjes met de groep.
Dit alles allemaal dankzij de inzet van het team,
het enthousiasme van de kinderen en de
betrokkenheid van ouders. Ontzettend bedankt
hiervoor. We hopen met elkaar hier in 2018 weer
op voort te bouwen.
Ik wens u allen een goed & gezond 2018
Nicole van Mook
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Nieuws over het onderwijs
Creatieve circuits
Na de carnavalsvakantie starten wij met een
creatief circuit. De leerlingen kunnen zich
gaan inschrijven bij tekenen,
handvaardigheid, muziek, dans/drama,
koken of technologie en innovatie. Elk circuit
heeft een bepaald thema. Indien u het leuk
vindt om eens mee te helpen bij een van
deze activiteiten meldt u zich dan aan bij de
groepsleerkracht.

Rekenen:

Op de Ipads op onze school staat een
app van de Wereld in getallen, dat is
onze rekenmethode. De kinderen
hebben de mogelijkheid om de
verwerking van de rekenstof op de Ipad
te doen in plaats van in hun rekenschrift.
We zien dat de betrokkenheid tijdens de
rekenles groter wordt als ze via de Ipad
aan het rekenen gaan. Kinderen krijgen
via de app door of een antwoord goed
of fout is en eventueel een tip om tot
een goede oplossing te komen.
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Nieuws van de verkeersgroep
Elke week lopen er een aantal groepen naar de gymzaal om daar te
gaan gymmen. We hier altijd naar toe
middels een vaste route. Alle leerlingen
lopen 2 aan 2 netjes op de stoep in een
rij. De voorste 2 leerlingen hebben een
veiligheidshesje zodat als deze leerlingen ‘klaar
over’ zijn goed zichtbaar zijn op straat.
Tijdens het lopen van deze route letten we op verkeersregels, de
verkeersborden en de verschillende vervoersmiddelen op de weg.
Leerlingen uit groep 8 starten twee keer in de week met de gymles, ze komen met de fiets naar
de gymzaal.

Nieuws over De Rondeelspelen door Piet
De Rondeel spelen!
Vanaf aanstaande maandag gaan de klassen strijden om de titel de sportiefste klas van Het
Rondeel.
De leerlingen kunnen op allerlei manieren stickers verdienen. De klas die
op het eind de meeste stickers heeft verzameld WINT.
Voor al de klassen zijn er prijzen maar hoe hoger je eindigt hoe toffer de
prijs.
Je kunt op verschillende manieren stickers verdienen: door een
gezonde traktatie mee te nemen op je verjaardag, met je klas mee
doen aan de daily run, met 10 kinderen uit je klas deelnemen aan een
naschoolse sportactiviteit en door water te drinken tijdens de lessen. De
stickers worden geplakt op een groot scorebord en dat scorebord gaat
regelmatig langs de klassen zodat de kinderen kunnen zien op welke
plek ze staan. Wie o wie gaat er winnen! In de volgende nieuwsbrief krijgen jullie een tussenstand
te zien.
Leraren fit challenge!
Ook de docenten gaan het jaar beginnen met een sportwedstrijd. Elke week kunnen de
docenten een stap vooruit op de atletiek baan zetten. Dit doen ze d.m.v. sportieve foto's en
gezonde maaltijden op te sturen. Welke docent zal als eerst de finish halen? Ook zullen we in de
volgende nieuwsbrief hier een tussenstand van laten zien.
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Nieuws van de OR
Op 5 december kwam de Sint onze school weer verblijden met een super
gezellig bezoek
Sinterklaas werd met veel gezang van alle kindjes onthaald terwijl hij
aankwam in de stoere camper.
De kinderen van groep 1 t/m groep vier en de peuters zijn
allemaal verwend met een leuk cadeau van Sint en Piet. De kinderen van
de groepen 5 t/m 8 hadden allemaal erg mooie surprises voor elkaar
gemaakt. Het was een zeer geslaagde dag.
Op 21 december hebben we een sfeervolle kerstviering gehad. Beginnende
met een gezellige kerstmarkt en eindigend met een heerlijk kerstdiner.
Tijdens de kerstmarkt hebben de kinderen van groep 8 iedereen hartelijk
onthaald met hun mooie gezang, waren er heerlijke hapjes aanwezig en
hebben alle gasten weer mooie werkjes van de kinderen kunnen kopen, ook
was de grabbelton weer een daverend succes. De opbrengst van de
kerstmarkt is €247. Hiervan gaan we voor de kinderen weer leuke dingen
organiseren. Na de kerstmarkt hebben alle kinderen kunnen genieten van de
heerlijke zelfgemaakte hapjes en de gezellige sfeer in de klassen. De ouderraad
had voor het drinken gezorgd. Het was een geslaagde avond.
Groeten de Ouderraad

Nieuws van onze gezonde school
TIP: Er is een nieuwe informatieve website voor kinderen van 7 tot 13 jaar over
gezonde voeding, kookideeën, trakteren etc. Leuk om eens een kijkje te nemen
met uw kind:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/7-13jaar.aspx

Nieuws van de Bieb
Kom je ontdekken met Mad Science?
Wetenschap en techniek saai? Niet met Mad Science! De professionele Mad Science docent komt
naar verschillende bibliotheken en gaat daar samen met jou aan de slag. Kies via de website van de
bibliotheek (www.bibliotheekdenbosch.nl) een leuk onderwerp uit en reserveer snel je plekje. Want vol
is vol.
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Vragen van ouders
Onlangs kregen we verschillende vragen van ouders over de besteding van geld binnen de
school.
Scholen krijgen van de Rijksoverheid elk jaar 1 budget voor de kosten van materiaal en personeel.
Dit budget heet de lumpsum. Scholen bepalen zelf hoe ze de lumpsum besteden. De Inspectie
van het Onderwijs houdt toezicht op het financiële beleid van onderwijsinstellingen. Voor extra
activiteiten mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen.
Middels onderstaande afbeelding hebben we het voor u nog inzichtelijker proberen te maken.

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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