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BELANGRIJKE DATA  
Datum Activiteit 

11 maart Plein actief: groep 7 

15 maart Plein actief: groep 4 

Klup up 1/2b: Duplo  

Bij juf Lenie in het Ontdeklab. 

Klup up groep 5/6 b: lezen  

Bij meneer Han in de bibliotheek. 

15 t/m 19 maart Week van de lentekriebels.  

17 maart 

 

Klup up groep 1/2a: knutselen 

Bij  juf Marije. 

Juf Deborah jarig 

18 maart 

 

Meneer Piet en vrijwilliger opa Jan jarig 

Plein actief: groep 7 

22 maart Plein actief: groep 5/b 

Klup up groep 8a: Clicks / lego bij juf Lenie 

Klup up  groep 4: Lezen bij meneer  

Han in de bibliotheek.  

24 maart Grote rekendag 

Klup up groep 5-6a: spelletjes  

Bij juf Marije. 

25 maart Plein actief: groep 1-2b  

24 maart Klup up groep 5/6a: spelletjes  

Bij juf Marije.  

29 maart Kleuters thema 6: alles groeit en bloeit 

Plein actief: groep 5/6 b 

Klup up groep 8a: Clicks/ lego 

Klup up groep 4: voorlezen  

Bij meneer Han. 

31 maart Klup up groep 5-6a: spelletjes  

Bij juf Marije. 

31 maart Theoretisch verkeersexamen 

1 april Lentelunch  

2 april Goede vrijdag- leerlingen vrij  

– studiedag team 

4 april  1e Paasdag 

5 april 2e Paasdag - leerlingen vrij  

6 april Start atelier 8: bouwen 

9 april Bossche kinderparlement 

13 april Nationale Buitenlesdag 

14 april Groep 7 Rugby toernooi bij The Dukes  

16 april Koningsspelen gr 1-2 & Het Sprookjesbos  

19 april Laatste week klupup 

20 t/m 23 april Eindtoets groep 8 

22 april MR vergadering 

23 april Koningsspelen groep 3 t/m 8  

25 april Juf Aylin (Het Sprookjesbos) jarig   

27 april 

 

Koningsdag- leerlingen vrij  

Juf Natalja jarig 

29 april De 6e nieuwsbrief 

 

Nieuwbrief Het Rondeel  11 maart  



 

   

 

 

Beste ouders en verzorger, 

We zijn inmiddels alweer in de 

vierde schoolweek na de Lock 

down. FIJN OM IEDEREEN 

WEER TE ZIEN! We hebben 

met elkaar de tijd genomen om 

gesprekjes te voeren over deze periode. Samen hebben 

we ervoor gezorgd dat iedereen zich weer snel op 

zijn/haar gemak voelt. 

We zijn inmiddels ook goed gewend geraakt aan de 

coronamaatregelen. Iedere ochtend kijken we wat er 

nodig is m.b.t. klachten van kinderen. Helaas hebben we 

al te maken gehad met een groep die in quarantaine 

moest. We proberen u natuurlijk van alles zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden.  

Deze week en volgende week zullen de groepen 3 t/m 8 

de citotoetsen afnemen als meting. We gaan daarbij niet 

uit van een voorsprong of een achterstand, wat je bent 

goed zoals je bent. Normaal krijgt u hiervan een 

terugkoppeling tijdens de rapportgesprekken van uw 

kind. Dat was dit jaar niet mogelijk. U wordt hierover via 

de leerkracht geïnformeerd wanneer alle toetsen zijn 

afgerond.  

Namens het team wens ik jullie veel gezondheid en een 

fijne maand, we maken er samen iets moois van! 

 

Nicole van Mook 

 

 

DE GEMEENTE 
Per 7 april 2021 start een DREUMESARRANGEMENT 

binnen BBS aan de Aa. Dit is voor kinderen van 1.5-2.5 

jaar. Het vindt iedere woensdag en vrijdagochtend 

tijdens schoolweken plaats van 8.45-11.45 uur. Mocht je 

hier interesse in hebben, vraag een plek aan via de 

jeugdverpleegkundige Jeanet van Belkum.  

DE OUDERRAAD 
Het voelt alweer even geleden, maar we hebben op 

12 februari CARNAVAL gevierd op school. Dit jaar nét 

even anders, maar iedereen heeft toch een super 

leuke dag gehad. Heel veel kinderen waren verkleed 

en we hebben de hele dag leuke spelletjes en 

activiteiten in de klas gedaan. Vanuit de ouderbijdrage 

is er gezorgd voor iets lekkers te snoepen, chips en 

ranja. Het was een feestelijke dag!  

Op donderdag 1 april 

wordt er vanuit de 

Ouderrraad een 

VOORJAARSLUNCH  

georganiseerd. Deze is dit 

jaar lekker uitgebreid, 

omdat het Kerstontbijt niet is doorgegaan. Er wordt 

gezorgd voor broodjes, beleg, beschuitjes, crackers, 

melk/ chocolademelk/ sinaasappelsap en natuurlijk 

een gekookt eitje. Ook komt er deze dag een echte 

Paashaas op bezoek, zodat er Paaseitjes gezocht 

kunnen worden. We hebben er zin in!  

 



 

   

 

EXTRA ONDERSTEUNING 
 Dagelijks worden er 

kinderen uit de klas gehaald 

voor extra uitdaging of hulp. 

Wij krijgen uitdagende 

opdrachten bij rekenen, 

spelling, taal en begrijpend 

luisteren. Het leuke is dat bij 

(bijna) elk leerdoel de juffen 

een spel gebruiken om het 

doel te halen. Zo vinden we 

het erg leuk als we worden opgehaald. Het leukste 

wat we tot nu toe hebben gedaan is Goud Gokken 

(weekend miljonairs). Hierbij hebben we aan veel 

verschillende rekendoelen gewerkt.  

 

Groetjes Aya en Ramon 

 

  
 

(VOOR)LEZEN 
De boekenbingo is een groot succes! Kinderen kunnen 
zelf een leesboek uitkiezen en wanneer deze uit is, 

mogen ze het boek afvinken op de bingokaart. De 

kinderen zijn erg gemotiveerd en hopen natuurlijk 
bingo te halen. Daarnaast wordt het lezen tijdens veel 
pauzemomenten gestimuleerd, zo wordt er in elke 
klas veel (voor)gelezen.  

Wist u dat door (voor)lezen de woordenschat van uw 

kind enorm wordt vergroot. Het is fijn, werkt 
ontspannend en erg belangrijk voor de 
taalontwikkeling.  

 

De belangrijkste tip: blijf (voor)lezen met je kind. 

 

  

 

ATELIERS 
Het nieuwe atelier is weer gestart met thema LENTE, 

deze periode niet groepsdoorbrekend maar lekker in 
de eigen klas. Iedere week komt er een nieuw 
onderdeel aanbod: muziek, drama, creatief en 

natuurkunde en techniek. Groep 6 t/m 8 gaan deze 
periode ook bekers beschilderen, waarvan er 1 voor 

de leerling zelf is en 1 voor de Brede Bossche School.  

Hoe bedenken wij nou deze lessen in het atelier?  

Wij werken met aanbodsdoelen, deze komen van SLO 

(stichting leerplan ontwikkeling). Vanuit deze doelen 
bedenken wij lessen en daarmee werken we samen 
met andere partners. Die samenwerking met andere 
partners komt voort uit: Niet Stapelen Maar 
Vervangen. Dat betekent geen extra lessen erbij, maar 

in plaats van een andere les.   



 

   

 

Een voorbeeld van een aanbodsdoel is: ervaring 
opdoen met en onderzoeken van het verschijnsel licht: 
lichtbronnen; doorlaten of terugkaatsen van licht (licht 

gaat alle kanten op); schaduwvorming; relatie met 
zien; relatie met verwarmen. Dit aanbodsdoel wordt 

bijvoorbeeld aangeboden in het Ontdeklab. En vanuit 
dit doel worden er lessen bedacht.  

 

DE GEZONDE SCHOOL 
Volgende week is het weer zover! 

 

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 15 t/m 19 
maart. Dit is een online lesmethode voor relationele 
en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8.  

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

HANDIG 

Veranderingen in uw gegevens? 

Nieuw mobiel nummer? 

Nieuw adres of mailadres? 

Geef het snel aan ons door! 

 

 



 

   

 

  


