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Belangrijke data
Maand
datum
Di 27-2
Di 27-2
Woe 28-2
Don 1-3
Ma 5-3
Di 6-3
Woe 7-3
Don 8-3
Vrij 9-3
Ma 12-3
Din 13 -3
Woe 14-3

Don 15-3
Zat 17-3
Zon 18-3
Din 20-3

b en 8b
Woe 21-3
Don 22-3
Di 27-3
Di 27-3
Woe 28-3
Vrij 29-3
Vrij 30-3
Zon 1-4
Ma 2-4
Din 3-4
Din 3-4
Ma 9-4
Ma 9-4

activiteit
Ouderkamer
schoolfotograaf
VVE thuis
Groep 5 kunst in de klas
Start klup up
Ouderkamer
luizencontrole
Groep 5 kunst in de klas
Spelletjesmiddag
OR vergadering
Ouderkamer
groep 3 & 4
voetbaltoernooi na
schooltijd
Groep 5 kunst in de klas
Juf Deborah jarig
Meneer Piet jarig
Ouderkamer thema
hygiëne
Trek aan de bel Liliane
fonds
Schoolreisje Hullie’s &
Efteling
Ouderkamer
MR vergadering
Grote rekendag
Groep 5 kunst in de klas
Kinderen vrij i.v.m.
studiedag
1e Paasdag
2e Paasdag
Ouderkamer
GMR vergadering
OR vergadering
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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
De Carnavalsvakantie is al weer achter de rug en we
gaan het voorjaar tegemoet. Een periode waarin
allemaal bijzondere dingen zijn gepland zoals het
schoolreisje, de lentekriebels en de schoolfotograaf. We
sluiten maart af met een projectweek Techniek.
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van juf
Janneke Sleutjes. Binnenkort nemen we ook afscheid van
juf Lonneke Toeter. Zij gaat een nieuwe uitdaging met
een eigen groep aan op een school in Vught. We
wensen haar veel plezier! Meneer Thomas Coljee komt 3
dagen in de week terug om de ondersteuning van de
kinderen met arrangementen te verzorgen. Dit gaat hij
samen met juf Ingrid de Beer doen.
Namens een aantal buurtbewoners wil ik U vragen of u
rekening wilt houden met elkaar met betrekking tot
parkeren op de stoep om het gebouw heen.
Nicole van Mook
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Nieuws over de carnavalsoptocht

Nieuws van onze gezonde school
Bidons mee naar huis:
Volgende week krijgen alle kinderen hun bidon mee
naar huis. We hebben een nieuw systeem met bekers
op school waarbij alle kinderen hun eigen beker
hebben. Dit ervaren wij als minder belastend op de
tafels en meer hygiënisch.
Het is dus niet nodig om uw kind drinken mee naar
school te geven.
Nog een keer voor de zekerheid:
Binnen BBS aan de Aa, draait het ontbijt voor alle kinderen. Uw kind kan dus binnen het gebouw ontbijten,
om 10 uur fruit eten en water drinken. Dit alles ook tijdens naschoolse activiteiten. Kinderen hebben middels
de groepsvergaderingen invloed op welke fruit en groente er worden besteld.
Wanneer U wel wat drinken of fruit mee moet geven zullen we dit via klasbord met u communiceren.

Nieuws over de week van de Lentekriebels
Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen
zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en
baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat
is het verschil tussen jongens en meisjes? Om antwoord te geven op
deze en andere vragen doet onze school dit jaar weer mee aan de Week
van de Lentekriebels van 19 tot en met 23 maart.
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Nieuws over de projectweek van ontwerpend en
ontdekkend leren
Op 26 maart gaat de projectweek ontwerpend en ontdekkend leren van start. De kinderen van groep 1-2
gaan ontdekken welke zintuigen ze hebben en wat ze hier allemaal mee kunnen. Groep
3-4 gaat onderzoeken op welke manier ze het beste bellenblaas kunnen maken en
groep 5 t/m 8 gaat onderzoek doen naar hoe ze van papier een zo sterk mogelijke brug
kunnen bouwen. Naast het onderzoek doen, leren de kinderen hoe ze een vlog kunnen
maken en op deze manier samen met de klas verslag kunnen doen van hun onderzoek.
De projectweek is van 26 maart tot en met 29 maart. Wij wensen de kinderen veel
plezier met onderzoeken!

Nieuws over toetsen:
De toetsperiode is weer afgerond. Met de Citotoetsen die in januari zijn afgenomen bekijken we per leerling
de groei die hij of zij heeft door gemaakt. Dit geeft ons informatie over de ontwikkeling van het kind en wat
hij of zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Daarnaast kijken we met ons team ook naar de
resultaten van de hele school. We blikken terug en bespreken welke aanpak effect heeft gehad en welke
aanpak minder. Zo kijken we kritisch naar ons onderwijs en stellen we bij waar dat nodig is.

Nieuws van de ouderraad:
Jumbo punten
Deze muziekinstrumenten hebben wij kunnen
kopen met de Jumbo punten. Alle ouders
bedankt voor het sparen!

Schoolfotograaf:
Op dinsdag 27 februari komt Jeroen Strack
weer mooie foto’s maken van alle kinderen.
De setjes zullen € 11,50 kosten. Hieronder ziet u de achtergrond.

Schoolreisje:
Het schoolreisje is op 22 maart 2018.
Denken jullie aan het betalen van het schoolreisje?
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Groep 1 t/m 4 gaat naar de Hullie’s & groep 5 t/m 8 naar de Efteling.

Frietjes:
Alle kinderen van basisschool Het Rondeel vonden de frietjes van Cafetaria het
Pleintje super lekker. Dus bij deze bedankt!!

Avond 4-daagse:
De avond 4 daagse 2018 zal zijn: 5 t/m 8 juni. Hierover komt nog ruim van te voren informatie.
Dank jullie wel, de Ouderraad!!

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.

Nieuws over het jeugdcultuurfonds
Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en
cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de
4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan
worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450 per kind, per cursusjaar is. Dit bedrag kan afwijken omdat
gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door professionals die al betrokken zijn bij
het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Kijk ook eens op
www.jeugdcultuurfonds.nl
Heeft u hierover vragen, stel ze gerust op school!

De Thema-avond:
kinderen en (echt)scheiding
Een echtscheiding heeft een grote impact op je leven. Je vertrouwde basis valt weg, er is pijn,
verdriet en soms boosheid. Maar bovenal zijn er je kinderen. Hoe gaan zij met hun verdriet
en onzekerheid om? Wat betekent de scheiding voor hen? En hoe kun je je kind steunen in
deze moeilijke tijd?
De thema-avond “Kinderen en (echt)scheiding” gaat in op de gevolgen van scheiding voor kinderen van
verschillende leeftijden. Kinderen die heel verschillend kunnen reageren op het nieuws dat hun ouders
uit elkaar gaan. Hoe ga je daarmee om en wat kun je doen om de gevolgen van de scheiding voor je
kinderen zoveel mogelijk te beperken? Op de thema-avond staan we er uitgebreid bij stil.
Thema-avond kinderen en (echt)scheiding
De thema-avond kinderen en (echt)scheiding is op maandag 26 februari 2018. De avond wordt verzorgd
door Mieke Reijner (opvoedondersteuner Divers) en Olga van Eijden (schoolmaatschappelijk werker,
Juvans).
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U bent van harte welkom!
Wanneer:
Waar:

maandag 26 februari 2018 van 18.00 -20.00 uur
BBS aan de Aa: Acaciasingel 77, 5213VC Den Bosch
In de ouderkamer (beneden)
Kosten:
gratis
Aanmelden: Aanmelden en/of vragen bij Mieke Reijner (06-50459340) of Olga van Eijden (0651866614)

Er wordt gezorgd voor soep en broodjes en heb je geen oppas dan is er ook
iemand die op de kleintjes past.

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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