
 

 

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

     073-8511333   info@hetrondeel.nl 

Datum  Activiteit  

26 Nov  Trefbaltoernooi voor gr 8 in het Sportiom 

1 Dec  

 

Groep 3 gaat naar de Grevelingen Sintliedjes 
zingen.   

Groep 7 en 8 gaat naar de Verkadefabriek:  
‘Onze eigen film’ bekijken vanuit IMC-basis    

3 Dec  Sinterklaas komt op bezoek 

6 Dec  Studiedag, alle kinderen zijn vrij.   

21 Dec   Groep 6/7B gaat naar 
de Grevlingen. Kerstpakketten uitdelen aan de 
ouderen.   

24 Dec   Kerstgala ontbijt, geheel verzorgd door de 
ouderraad. 
Tot 12.00 uur school.   

18 Jan  MR vergadering.    
MSE week voor groep 7/8.  

19 Jan   3e Nieuwsbrief    
OR vergadering.   

  

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, 

We zijn weer goed gestart na de herfstvakantie. Vrijdag 

hebben we via de persconferentie wijzigingen gehoord. 

Voor onze school en de kinderen vallen deze gelukkig mee. 

De aanpassingen die er tot nu toe waren zullen er blijven. 

Hierdoor kunnen we het onderwijs goed blijven verzorgen.  

Namens het team wens ik u alvast een fijne 

decembermaand toe.  

Nicole van Mook 

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 in school kunnen ontvangen op vrijdag 4 

december.  

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. Daarna mogen ze 

een cadeautje uitzoeken in het Sinterklaashuis.  

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!   

 

Vanuit de ouderbijdrage is het dit schooljaar gelukt om: iets 

lekkers in de schoen te kopen, iedere leerling van groep 5 

t/m 8 een envelop met €3,- te geven om een 

surprisecadeautje te kopen, voor alle leerlingen van groep 1 

t/m 4 een leuk sinterklaascadeautje te kopen en natuurlijk 

genoeg strooigoed voor iedereen.  

KERST 
Dit jaar organiseert de ouderraad 

een Kerstgala ontbijt op vrijdag 

24 december. Alle boodschappen 

worden betaald van de ouderbijdrage waardoor we 

een spetterend en uitgebreid ontbijt kunnen 

verzorgen voor iedereen.   

Op deze speciale dag mag iedereen in zijn of haar 

mooiste kleren  naar school komen zodat het echt 



 

een gala feestje wordt.  Om 8.15 uur worden alle 

kinderen speciaal ontvangen op het schoolplein , hoe 

dat vertellen we nog niet. We zijn druk bezig met alle 

voorbereidingen. En om 12.00 uur kan iedereen 

genieten van de Kerstvakantie!   

 

MR 
Beste ouders/verzorgers,   

Op het Rondeel zijn wij op zoek naar een nieuwe 

en enthousiaste ouder die graag meedenkt met 

zaken die in onze school spelen. Bent u benieuwd 

wat er speelt binnen het team? En zou u graag 

de meningen en/of ideeën van andere ouders 

willen vertegenwoordigen tijdens 

vergaderingen? Dan is dit uw kans! Binnenkort 

komt er een verkiezing waarbij u verkozen kan 

worden tot ons nieuwe MR-lid. De MR heeft als 

doel een transparante manier van communiceren 

tussen ouders en school te behouden. Als nieuw 

MR-lid heeft u inspraak en een belangrijke rol 

hierin.    

De MR bestaat momenteel uit twee leerkrachten (Britt 

Niënhaus en Teun Janssen) en één ouder (Sharon 

Falck). Graag zouden wij hier nog een ouder bij zien 

komen. Dus bij interesse: Meld uzelf zo snel mogelijk 

aan! Dit kan via een mail naar een van de volgende e-

mailadressen:  brittnienhaus@hetrondeel.nl   

teunjanssen@hetrondeel.nl   

En hopelijk zien wij u tijdens de volgende MR-

vergadering!   

Met vriendelijke groet,   

MR-leden, het Rondeel 

 

NIEUWS OVER ONDERWIJS  
Vanaf volgende week starten de groepen 4 t/m 8 met 2 

nieuwe rekenprogramma's. Deze programma's maken het 

mogelijk voor elk leerling op maat aan zijn 

rekenontwikkeling te werken. 

Bareka 

Onlangs hebben de leerlingen een online toets van Bareka 

gemaakt. Deze toets brengt de basale rekenvaardigheden 

van uw kind in beeld. De resultaten van deze toets worden 

gevisualiseerd in een ‘rekenmuurtje'. Zowel de leerkracht 

als de leerlingen zien in een oogopslag wat al goed gaat en 

op welk onderdeel nog extra geoefend moet worden. 

 

Rekensprint  
Met het programma rekensprint online zijn we nu in staat 

om leerlingen op afstand, individueel of in een groepje te 

begeleiden. We zetten online rekentaken klaar voor de 

leerlingen waarbij ze zelfstandig of onder begeleiding 

kunnen werken aan de bouwstenen van Bareka zoals 

hierboven zichtbaar is. We zijn via dit programma nog beter 

in staat om de rekenontwikkeling van uw kind nauwkeurig 

te volgen en in te spelen op het actuele rekenniveau per 

individuele leerling. 
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