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Belangrijke data
Datum

Activiteit

3 sept
11 sept

VVE thuis gr1-2
Start huiswerkklas GMR
ATO
12 sept
MR
19 t/m 21 sept Gr 8 schoolkamp
25 sept
Sjors Sportief
mee naar huis
Gr 8 bliksemstage
26 sept
Spelletjesmiddag
27 sept
Gr 8 Grevelingen
1 okt
OR vergadering
4 okt
Dierendag
VVE thuis gr 1-2
5 & 8 okt
Studiedag kinderen vrij
9 okt
GMR ATO
10 okt
Gr 6 & 7
Schoolsportolympiade
11 okt
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b15en
8b
t/m 19 okt Herfstvakantie

Staat niet op de kalender maar wel heel
belangrijk.

Datum
30-08-2018

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een
heerlijke vakantie! Het was weer erg leuk om alle kinderen
terug te zien op school.
We hebben er zin in om er samen weer een mooi jaar van te
gaan maken waarin we weer nieuwe zaken gaan aanpakken!
Op beide verdiepingen is hard gewerkt de afgelopen weken
aan de inrichting. Zo hebben we op de bovenverdieping een
start gemaakt met het inrichten van de huiskamerklas waar
leerkrachten en kinderen in een rustige en gezellige omgeving
kunnen werken. Daarnaast zijn we op de benedenverdieping
gestart met het inrichten van het Ontdeklab. Dit gaan we met
ouders en kinderen verder vormgeven om hier met elkaar
ontdekkend te kunnen leren.
Ook op het gebied van ICT staat er veel op de planning dit
schooljaar. We houden U hiervan op de hoogte!
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe, waarbij we
met een prettige samenwerking met alle ouders, kinderen en
partners uit de BBS er een mooi jaar van gaan maken.
Groeten namens het team,
Nicole van Mook

Op 9 mei 2019 gaan we met de
hele school op schoolreisje naar
Burgers Zoo.
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Dringend luizenpluizers gezocht!
‼️

Om onze school luizenvrij te houden zijn wij op zoek naar een aantal ouders, opa's,
oma's of andere belangstellenden die ons willen helpen de kinderen te controleren na
elke schoolvakantie.
Wilt u dit doen voor onze school?! U kunt u opgeven bij oma Mien.

Belangrijk
(Nieuws)brieven
Deze brief krijgt u vandaag gemaild en éénmalig via uw (oudste) kind op papier mee. Mocht u de
nieuwsbrief niet ontvangen dan is het emailadres wat we van u hebben niet (meer) correct. Uw emailadres
kunt u wijzigen bij de administratie van de school, bij juf Lenie. Alle (nieuws) brieven zullen dit jaar via de
mail verstuurd worden.
Schoolkalenders
Vorige week maandag hebben de oudste kinderen de schoolkalender ontvangen met daarin alle
belangrijke informatie voor dit schooljaar. Mocht uw gezinssituatie erom vragen dat een extra exemplaar
nodig is, dan is deze af te halen bij de administratie.
Nieuwe Collega’s
Mogelijk heeft u al wat nieuwe gezichten binnen de school gezien. Binnenkort zullen we ze aan u
voorstellen met foto en kort verhaaltje.

Kijkje in de klas
Van maandag 17 september t/m met vrijdag 28 september hebben wij ‘een kijkje in de klas’ voor de
ouders gepland. Dit is een nieuwe vorm in plaats van de informatiemiddag. Tijdens dit kijkje in de klas
maakt u kennis met de leerkracht van de groep en kunt u kijken hoe het nu echt gaat in de groep.
Wij zouden het erg leuk vinden als er van elk kind een ouder een kijkje komt nemen in de klas. We houden u
via Klasbord op de hoogte. We horen ook graag van u terug hoe u het ervaren heeft en of dit voldoende in
plaats van de informatiemiddag.

Nieuws van de leerlingenraad
Wij zijn Harrie, Joacilia, Dylano, Michella, Fatina en Amina uit groep 8. Vorig
jaar zaten wij ook al in de leerlingenraad. Dit jaar krijgen we versterking van
Amir, Khouloud en Jalena uit groep 7. We komen dit schooljaar ongeveer 7
keer bij elkaar om dingen te bespreken die wij belangrijk vinden. Ook wordt er
elke keer gekeken naar de briefjes die andere kinderen in de ideeënbus
hebben gedaan. Naast onze taak in de leerlingenraad zijn wij ook benoemd
tot mediator. Dit betekent dat we tijdens de pauze extra buiten lopen om
kleine probleempjes samen op te lossen. Tot slot begeleiden we ook nog om
de beurt, samen met juf Sanne, de R.A.P (Rondeel-anti-pest) bijeenkomsten
voor groep 6, 7 en 8.
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De ateliers
Dinsdag 4 september starten onze ateliers weer. Dit jaar gaan ook de
groepen 4 en 5 meedoen. De vakgebieden die aangeboden worden zijn:
techniek, koken, muziek, dans, drama,
handvaardigheid en tekenen. Voor
het begeleiden van de technieklessen
hebben we een heus ‘ontdeklab’
opgericht dat gedurende het jaar
uitgebreid wordt. Verder worden er dit
jaar enkele professionals ingezet om
een aantal gastlessen te verzorgen.

ICT
Dit schooljaar gaan we de iPads effectief inzetten tijdens de lessen, om zo op een andere manier te lesstof
te verwerken. Daarnaast proberen we op deze manier een bijdrage te leveren aan de digitale
vaardigheden van de leerlingen die ze in de toekomst nodig zullen hebben.

Verkeer
De school is weer begonnen! En daardoor is het druk rondom de school in de
ochtend en middag. Auto’s waarin kinderen afgezet worden, fietsende ouders
en kinderen, kinderen op de step of rennend. Daardoor is het belangrijk om rustig
te rijden zodat het veilig is voor iedereen.
Samen zorgen we ervoor dat kinderen veilig naar school kunnen gaan.

Rekenen
Dit schooljaar werkt het team aan een rekenverbeterplan, zodat de leerkrachten nog beter kunnen
inspelen op het niveau en de behoefte van de kinderen op rekengebied. Bij elke rekenles staat er 1 doel
centraal waar die les aan gewerkt wordt. Tijdens de les kan het dan zijn dat er kinderen buiten op
ontdekkingstocht gaan, dat er kinderen met rekenmaterialen aan de slag gaan en dat er een groepje
kinderen bezig is met sommen in een schrift of I-pad. Iedereen werkt aan hetzelfde doel, maar allemaal op
hun eigen niveau.
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Ouderbijdrage en schoolreis
schooljaar 2018-2019
Kindcentrum aan de Aa
Acaciasingel 77 * 5213 VC ’s-Hertogenbosch * 073-8511333

Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij ontvangt u de rekening voor de betaling van de ouderbijdrage
& het schoolreisje voor het schooljaar 2018-2019 voor uw kind(eren).

De totale kosten zijn €45,- per kind.
_________________________________________________________________
Wilt u het bedrag over maken? NL73INGB0009559123. Graag bij de betaling vermelden
voor- en achternaam(en) van uw kind(eren) en de groep waarin uw kind(eren) zit(ten).
Wilt u het bedrag contant betalen? Dit mag bij Lenie.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Stichting Leergeld? Dit kan ook bij Lenie.
_________________________________________________________________

Vriendelijke groet,
De ouderraad en team Het Rondeel.
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