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BELANGRIJKE DATA  
Datum Activiteit 

26 nov 3e Nieuwsbrief 

26 nov Pleinactief 5-8 

30 nov Pleinactief 1-4 

30 nov Laatste week KlupUp activiteiten 

1 dec Huiswerkklas  

3 dec Juf Ilse jarig 

4 dec Sint op school 

7 dec Kleuters thema; de Kerstboom staat 

11 dec Juf Marije jarig 

18 dec Gala Kerst ontbijt. 
Kinderen tot 12.00 uur naar school.  

26 dec Juf Marleen jarig 

27 dec Juf Sanne jarig 

1 jan Nieuwjaarsdag 

4 jan 1e Schooldag van het nieuwe jaar 

4 jan  Kleuters thema: wat maak jij voor kunst? 

5 jan Start atelier 5: Onderwaterwereld 

10 jan  Juf José jarig 

13 jan  MR vergadering 

20 jan Start voorleesdagen 

21 jan 4e Nieuwsbrief 

 

NIEUWS VAN DE DIRECTIE  
Beste ouders en verzorger, 

De dagen duren korter, het weer wordt kouder en het 

einde van 2020 nadert. Het was een bewogen jaar gezien 

alle veranderingen die we hebben binnen de samenleving 

en op school, maar door dit alles hebben we ook heel veel 

ontwikkelingen gemaakt binnen Het Rondeel. We hebben 

digitaal een sprong gemaakt, het groepsdoorbrekend 

werken zetten we veel meer in, nieuwe meubels in alle 

groepen en zo nog veel meer. Er is hard gewerkt door het 

team! 

Deze maand komen ook juf Natalja en juf Patricia weer 

terug van hun welverdiende zwangerschapsverlof.  

Juf Natalja zal juf Britt vervangen in groep 3. Daardoor kan 

juf Britt aansluiten in groep 5/6a voor het 

zwangerschapsverlof van juf Sanne. En Juf Patricia zal IB 

taken overnemen van juf Debbie.  

Fijn dat we dit allemaal zo samen kunnen regelen en 

invullen binnen het team.  

Nu zijn we binnen school al helemaal in de 

Sinterklaassferen en maken ons op voor een klein maar fijn 

bezoek van de Sinterklaas met zijn Piet. Aansluitend gaan 

we de Feestdagen in en gaan we (iets minder knallend dan 

voorgaande jaren) 2021 in.  

 

Nieuwbrief Het Rondeel  26-11-2020 



 

Namens het gehele team, willen 

wij jullie een fijne maand wensen 

vol met leuke en warme kleine 

bijeenkomsten, en op naar een 

gezond 2021!  

Vriendelijke groet,  

Nicole  van Mook 

 

NIEUWS VAN DE OR 

SINTERKLAAS             

 

We zitten volop in het Sinterklaasfeest. De klassen zijn 

versierd, het Sinterklaashuis is helemaal ingericht en we 

zijn druk bezig zodat we Sinterklaas en zijn piet goed en 

veilig kunnen ontvangen vrijdag 4 december.  

Vanuit de ouderbijdrage is het dit schooljaar gelukt om: een 

nieuw pak voor Sinterklaas aan te schaffen, iedere leerling 

van groep 5 t/m 8 een envelop met €3,- te geven voor een 

surprisecadeautje te kopen, voor alle leerlingen van groep 1 

t/m 4 een leuk sinterklaascadeautje te kopen en natuurlijk 

genoeg strooigoed voor iedereen.  

Hoe ziet de dag eruit?  

De groepen 1 t/m 4 brengen om de beurt een bezoek aan 

Sinterklaas en zijn piet in de speelzaal. De groepen 5 t/m 8 

hebben in de klas een heerlijke dag vol met surprises.  

Alle kinderen krijgen een eigen zakje met strooigoed en we 

gaan gedurende de dag nog allemaal leuke (en leerzame) 

Sinterklaasacitiviteiten uitvoeren. We hebben er zin in!    

KERST 

Dit jaar organiseert de 

ouderraad een Kerstgala 

ontbijt op vrijdag 18 

december. Alle 

boodschappen worden 

betaald van de 

ouderbijdrage waardoor 

we een spetterend en 

uitgebreid ontbijt kunnen 

verzorgen. Dus jullie hoeven niets te maken en mee te 

geven. Ook wel een keer fijn toch? 

En zorg ervoor dat de kinderen niet ontbijten deze dag hé? 

Op deze speciale dag mag iedereen in zijn of haar mooiste 

kleren naar school komen zodat het echt een gala feestje 

wordt.  

Ook hebben we vanuit de ouderbijdrage twee nieuwe 

Kerstbomen kunnen kopen zodat de hal boven en beneden 

ook goed versierd is met een mooie Kerstboom.  

 

EVEN VOORSTELLEN: 
Mijn naam is Marleen Senders en werk 

sinds 1 oktober j.l. bij Het Rondeel, als 

zij instromer. Dat betekent dat ik leer en 

werk tegelijk. Op maandagen en 

vrijdagen sta ik in de kleuterklas 1/2a en 

op donderdagen ondersteun ik bij de 

midden- en bovenbouw.  

Wellicht kennen sommige ouders mij nog van de 

peuterarrangementen. Na 10 jaar gewerkt te hebben bij de 

peuters ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan binnen het 

onderwijs. Net als de kinderen leer ik elke dag weer nieuwe 

dingen en ga met veel plezier naar school/werk. Wie weet 

treffen we elkaar een keer aan de poort, dan heb je in ieder 

geval een naam bij het gezicht. 



 

DE NIEUWSBRIEF: 
Via de mail hebben alle ouders een korte vragenlijst 

ontvangen over de nieuwsbrief. Wij willen de ouders die dit 

hebben ingevuld bedanken. Fijn om zo inzicht te krijgen en 

met eventuele verbeterpunten aan de slag te gaan. In 

onderstaande poster vindt u de resultaten.  

 

HANDIG 

Veranderingen in uw gegevens? 

Nieuw mobiel nummer? 

Nieuw adres of mailadres? 

Geef het snel aan ons door! 
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