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BESTE OUDERS EN VERZORGERS, 
Vorige week maandag zijn we met héél veel plezier samen 

weer gestart. We kijken uit naar een mooi nieuw 

schooljaar, waarbij alle kinderen wijs en gelukkig mogen 

verder groeien.  

Een speciaal welkom voor alle nieuwe kinderen en hun 

ouders, die dit schooljaar zijn gestart op onze school. Een 

hele fijne schoolloopbaan op onze school gewenst. 

Op school hebben we nog steeds te maken met richtlijnen 

rondom Corona. We volgen hierin het protocol 

basisonderwijs vanuit het ministerie.  

 

Aankomend schooljaar staat in het teken van samen 

ontwikkelen, leren en genieten met veel aandacht voor het 

20-jarig bestaan van Het Rondeel.  

Een heel mooi schooljaar allemaal, weet ons te vinden en 

vertel het ons! 

Namens het team, 

Nicole van Mook 

 

OPHALEN 
Vanaf 20 september 2021 gaan er landelijk een aantal 

versoepelingen in. Dit betekent dat jullie om 13.55 uur op 

het schoolplein jullie kind mogen ophalen. Zo heeft u ook 

de mogelijkheid om met de leerkracht te praten.  

Het is belangrijk dat de kinderen in de groepen 1-2-3 altijd 

tegen de juf zeggen als ze u zien, zo heeft de juf het 

overzicht wie er naar huis is. We kijken er naar uit u te 

verwelkomen op het schoolplein.   

ATELIER 
We zijn gestart met het 

thema: ‘20 jaar Het 

Rondeel’ binnen de 

ateliers. Elke dinsdag en 

donderdagmiddag werken 

alle kinderen in de 

groepen 4 t/m 8 in dit 

atelier. Daarin krijgen de kinderen 

muziekles, dramales, kookles (van 

een echte chef), schilderles en nog 

veel meer. We gaan onze ateliers 

dit schooljaar verder uitbreiden 

door wereldoriëntatie erbij te 

betrekken. Daardoor krijgen de 

kinderen een breed verdiepend 

aanbod.  
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DE LEKKER ANDERS DAG  
Want op die speciale dag 
spreek je gewoon af, 
samen met je kind(eren), 
hoe je vandaag toch nét 
even anders naar school 
gaat…op de fiets of met 
de step of lopend.  
 
De Lekker Anders Dag is een initiatief van samenwerkende 
basisscholen, de gemeente en de provincie Nood-Brabant. 
Het achterliggende idee is eenvoudig: met je kind naar 
school, het is een bijzondere toch. Hoe zorgen we er dan 
samen voor het die ook zo bijzonder blijft?   
Namelijk door elkaar en onszelf uit te dagen het af en toe 

nét even anders te toen. Door 
gewoon op sommige dagen, wanneer 
het jou het beste uitkomt, er je eigen 
draai aan te geven. Dat is niet alleen 
leuk voor de kinderen, maar ook goed 
nieuws voor iedereen op en rond de 
school.  

Want met die bewuste keuze voor jullie Lekker Anders Dag, 
gun je jezelf en elkaar meer tijd, meer aandacht. En 
daarmee ook letterlijk en figuurlijk, meer ruimte en minder 
(verkeers) drukte rond de school.  
  
Op 22 september krijgen de groepen 1 t/m 6 hierover een 
leuke workshop in klas met een informatiepakket voor 
thuis. En op 8 oktober is de grote feestelijke opening op het 
schoolplein en daarvoor zijn jullie als ouders natuurlijk van 
harte voor uitgenodigd. Gedurende dit schooljaar komt de 
lekker anders dag regelmatig terug.  

NIEUWS VAN DE WIJK 
Mijn naam is Anita Rademakers-
Banken. Ik ben sinds november 
2019 werkzaam bij 
Gezondheidscentrum Samen Beter 
als praktijkondersteuner GGZ. 
Mijn specialisatie is Kind & Jeugd. 
Via een verwijzing van uw huisarts 
kunt u in de praktijk bij mij terecht 
voor allerhande vragen over de 
problemen van uw kind op 
psychisch gebied. Met korte behandelingen 
kunnen veel problemen opgelost worden. Er zijn op dit 
moment geen wachttijden, u kunt snel terecht.  

 

HANDIG 

Veranderingen in uw gegevens? 

Nieuw mobiel nummer? 

Nieuw adres of mailadres? 

Geef het snel aan ons door! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


