
 

 

     Basisschool Het Rondeel | Acaciasingel 77, 5213 VC, 's-Hertogenbosch 

     073-8511333    info@hetrondeel.nl 

BELANGRIJKE DATA  
Datum Activiteit 

8 okt 

 

2e Nieuwsbrief 

Voorleeswedstrijd 

 10 okt Juf Carola jarig  

12 okt Plein actief 1-4 

13 okt Elke dinsdag huiswerkklas 

19 t/m 23 okt Herfstvakantie 

20 okt Meiden en jongens dag 3-6 

26 okt Deze week luizencontrole 

27 okt Start atelier 3 

Urban event 5-8 Sportiom 

28 okt Start gymplus  

29 okt Groep 8 Adid 

1 nov Juf Lenie jarig 

3 nov POVO avond 

5 nov Juf Kristel jarig 

6 nov Bossche Kinder parlement 

9 nov Week van de mediawijsheid 

Juf Janneke jarig 

18 nov  MR vergadering 

23 nov Kleuters thema 3: Sint & Kerst 

24 nov Start atelier 4 feest 

26 nov  3e Nieuwsbrief 

 

NIEUWS VAN DE DIRECTIE 
Beste ouders en verzorger, 

Wat zijn de eerste weken voorbij gevlogen. Het eerste 

thema zit er al weer op. De ateliers zijn in volle gang. De 

kinderen zijn al weer gewend aan de nieuwe groep en 

leerkracht. Juf Janneke komt na de herfstvakantie weer 

terug van haar verlof, wat heeft ze hier van genoten met 

haar gezin! 

Het nieuwe ‘corona’ normaal lijken we na de vakantie 

gevonden te hebben met de kinderen en leerkrachten. 

Het is zoeken hoe we dat met u als ouder ook zo goed 

mogelijk kunnen doen. We zijn natuurlijk benieuwd naar 

uw ervaringen rondom het kopje thee dat in plaats van 

de huisbezoeken is gekomen. 

Gelukkig hebben we tot en met vandaag geen groep 

naar huis hoeven te sturen omdat we geen vervanging 

hebben.  

Groeten Nicole van Mook 
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NIEUWS VAN DE 

OUDERRAAD  

SINTERKLAAS

 
Dit schooljaar zijn er een hoop dingen anders dan anders. 

Zo ook de aankomst van Sinterklaas op Het Rondeel op 

vrijdag 4 december 2020.  

Vanuit de gemeente is besloten dat dit helaas niet mag 

op het schoolplein met alle ouders erbij. Daarom hebben 

wij ervoor gekozen om Sinterklaas in de speelzaal te 

ontvangen.  

Elke groep zal de Sint bezoeken en een persoonlijk 

moment met de Sint hebben. En deze Sinterklaas kan 

zelfs piano spelen!  

Ook mag ieder kind in groep 1 t/m 4 een cadeautje 

uitzoeken in het cadeauhuis van Sinterklaas. Er is volop 

keuze uit heel veel leuke cadeautjes.  Voor de groepen 5 

t/m 8 wordt er een klassencadeau gekocht, hierbij kan je 

denken aan een gezelschapsspel of materiaal voor het 

buitenspelen. 

We hebben er nu al heel veel zin in!  

NIEUWS OVER HET 

ONDERWIJS 
Sinds dit schooljaar werken de groepen 4 t/m 8 met de 

prachtige rekenkisten van Sprongen vooruit. De inhoud 

van deze kisten bestaat uit uitdagende en 

ondersteunende rekenmaterialen. Met de inzet van deze 

materialen kunnen de leerlingen spelenderwijs werken 

aan hetzelfde doel als hun klasgenootjes die op dat 

moment bijvoorbeeld rekenwerk maken op hun 

chromebook of Ipad.  

 

Sinds dit schooljaar werken de groepen 3 t/m 8 met de 

methode Staal voor spelling en taal. Voor de lesopbouw 

van de lessen Staal spelling geldt dat we optimaal 

resultaat gaan halen door het vast ritme, goed voordoen, 

elke les herhalen en dagelijks dictee. 

Kinderen werken in Staal taal met bronnen, teksten en 

foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze 

werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat 

kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt 

taalonderwijs functioneel en realistisch. 

 



 

NIEUWS OVER VERKEER  

 

Nu de dagen donker beginnen en het weer wisselvalliger 

is merken we dat het drukker wordt rond de school met 

alle auto’s, fietsen en overstekende kinderen.  

Ons dringend verzoek is daarom:  

Parkeer in de parkeervakken voor de school.  

  

Door uw kind midden op de weg uit te laten stappen, 

ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties en kan het 

verkeer om u heen niet doorrijden. Mocht er geen plek 

zijn in de vakken? Parkeer dan iets verder van de school 

af maar niet op de stoep aan de overkant van de school. 

De weg is hiervoor echt te smal.  

We zijn bezig met de gemeente rondom de 

verkeersveiligheid van Het Rondeel. We zullen u op de 

hoogte houden met de vorderingen.  

HANDIG 

Veranderingen in uw gegevens? 

Nieuw mobiel nummer? 

Nieuw adres of mailadres? 

Geef het snel aan ons door!

 


