
 

 

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

     073-8511333    info@hetrondeel.nl 

BELANGRIJKE DATA  
Datum Activiteit 

24 aug 1e schooldag 

24 aug Iedere maandag  pleinactief voor de gr 1-4 

24 aug Thema opening dieren gr 4 - 8 

25 aug Start atelier: dieren 

27 aug  1e nieuwsbrief 

27 aug Vanaf donderdag Pleinactief  voor de gr 5 - 8 

28 aug Schoolreisje 

30 aug Juf Karlijn jarig 

4 sept Juf Martha jarig 

8 sept Elke dinsdag huiswerkklas 

12 sept Juf Mariette jarig 

15 sept Gr 8a bliksemstage Jinq 

17 sept Gr 8b bliksemstage Jinq 

Groep 6 start met Wish 

21 sept De week tegen het pesten 

21 sept Start klup up 

22 sept Start atelier 2: de ruimte 

22 sept Nationale buitellesdag 

23 t/m 25 sept Groep 8 op schoolkamp 

30 sept Start Kinderboekenweek 

1 okt Juf Mirna jarig 

2 okt Juf Lianne jarig 

5 okt Studiedag kinderen zijn vrij 

6 okt Kleuters thema 2: hou vast anders waait het 
weg! 

6 okt boekenruilbeurs 

6 okt Gr 5/6a naar de Grevelingen  

8 okt  2e nieuwsbrief 

8 okt Voorleeswedstrijd 

 

NIEUWS VAN DE DIRECTIE 
Beste ouders en verzorger, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de schooljaar. In deze 
nieuwsbrief geven we u praktische informatie.  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We hopen dat iedereen 
heeft kunnen genieten van een heerlijke vakantie! Het was weer 
erg leuk om alle kinderen terug te zien op school.  
Wisten jullie dat we compleet nieuw meubilair hebben in alle 
groepen? We zullen binnenkort via Parro jullie een kijkje in de klas 
geven.  

 

We hebben er zin in om er samen weer een mooi jaar van te gaan 
maken waarin we weer nieuwe zaken gaan aanpakken!   
Wat gaan we dan zeker doen met elkaar?  

- Het schoolplein zal nog meer gebruikt worden voor het 
onderwijsprogramma. 

- Vanaf de groepen 5 gaan we gaan werken met een 
Chromebook (soort laptops).  

- We gaan rekenen  en spelling digitaal verwerken.  
- We gaan weer veel ontdekken en bewegend leren.  
- We maken ons samen sterk tegen Corona! 

 
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.  
 
Mocht uw Parro account nog niet werken? Neem even contact 
met ons. Via Parro loopt de communicatie van de groepen.  
 
Groeten namens het team,  
Nicole van Mook  
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PERSONEELSNIEUWS 

Juf Patricia en juf Natalja zijn  in de vakantie beiden bevallen van 

een dochter. De dochter van juf Patricia heet Holly en de dochter 

van juf Natalja heet Esmee. Zij maken het goed met hun gezin! 

NIEUWS VAN HET 

SCHOOLREISJE 
Vrijdag vertrekken we op schoolreisje! We hebben er heel veel zin 

in, nu nog duimen voor mooi weer. Via Parro en de mail hebben 

jullie alle informatie ontvangen. Mocht je toch nog vragen 

hebben, kan je terecht bij Lenie of Martha.  

We gaan er een kei leuke dag van maken!  

 
Hullie speelboerderij        Efteling  

NIEUWS VAN DE 

THEMAOPENING DIEREN 

EN HET ATELIER DIEREN 

Wat was de thema-opening gaaf! De kinderen waren mega-

enthousiast. De moeder van Shavenna had een prachtige 

presentatie voorbereid en had zelfs 

echte reuzenslakken bij!  

Tijdens het thema dieren komt er een 

muziekdocent van Huis073 en wordt er 

onder andere gewerkt aan 

vaardigheden met betrekking tot 

natuurkunde en techniek, drama en 

beeldende vorming. Ons volgende 

thema zal van start gaan op 22 

september en gaat over de ruimte! 

LUIZENCONTROLE   
We gaan weer starten met de 

controles.  

Hoe pakken we het aan?  

- De ouders die komen controleren 

zijn bevraagd volgens het RIVM 

protocol  

- De leerlingen worden buiten 

gecontroleerd.  

- De ouders hebben handschoenen aan.  

- De materialen worden tussen elke controle ontsmet.  

- De ouders werken volgens het vier ogen beleid-> alle kinderen 

worden twee verschillende ouders gecontroleerd.  

- De haren in staart worden los gemaakt en gecontroleerd.  

Als er sprake is van neten/luizen neemt de leerkracht contract 

met u op.  

Heb je vragen? Of wil je je aanmelden om mee te controleren? 

Neem contact op met Martha of stuur een mail naar 

martharovers@hetrondeel.nl  

WISH TRAINING GROEP 6  
Donderdag 17 september start groep 6 met de Wish-

training. Deze weerbaarheidsstraining wil alle kinderen een 

basis meegeven waarin zij ontdekken dat hun vrijheid, de 

mogelijkheid om jezelf te zijn, de moeite van het 
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verdedigen waard is maar dat ook de vrijheid van de ander 

gerespecteerd dient te worden. 

 

 

 

 

HANDIG 

Veranderingen in uw gegevens? 

Nieuw mobiel nummer? 

Nieuw adres of mailadres? 

Geef het snel aan ons door! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


