
  

 

  

 

 

 

INFORMATIEBOEKJE 
Het Rondeel 

 
 

Welkom op Het Rondeel 

 

  



 

 
 www.hetrondeel.nl 

Wie wij zijn 

 

 

  

Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders waarvan het kind start op Het Rondeel,  
KC aan de Aa. In dit boekje staat praktische zaken om de start van uw kind zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. We werken samen met de peuters en groepen 1,2  binnen 
een leerplein. De kinderen worden daarbij begeleid door het team van de onderbouw.  

• Groep 1-2a: Juf Naoual 

• Groep 1-2b: Juf Mariëtte en juf Sanne 

• Ondersteuning: pedagogisch medewerkers, schakelbouwleerkracht en stagiaires 

• Administratie: Juf Lenie 

• Intern Begeleider: Juf Patricia 

Communiceren 

Op Het Rondeel maken we gebruik van de digitale app 
Parro. Dit is een app waarop u alles rondom de groep van uw 
kind kunt volgen. Dit is een omgeving die voldoet aan de 
privacywetgeving (AVG). Het is ook mogelijk om de 
leerkracht van uw kind een bericht te sturen met vragen of 
mededelingen. Zodra uw kind bij ons start, krijgt u een 
uitnodiging voor deze app via de mail.  

Contact  

Wanneer u veranderingen heeft in uw adresgegevens geeft u die dan bij juf Lenie 
door. Het is ook noodzakelijk dat wij uw emailadres hebben.  

Acaciasingel 77, 5213 VC, ‘s-Hertogenbosch 

Telefoon: 073-8511333 

E-mail: Info@hetrondeel.nl 

Web: www.hetrondeel.nl 

 

 

Fruit & Lunch 

 
 Wij vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens de schooldag 

gezond en voedzaam eten, wij zijn een gezonde school.  
In de ochtend eten we fruit, deze krijgen alle kinderen van ons. 
Hiervoor ontvangen wij subsidies. 
In de middag eten we boterhammen.  
Voor de twee eetmomenten verzorgd u zelf dat uw kind een beker 
bij zich heeft met drinken. Dit alles volgens de richtlijnen van de 
gezonde school. Tevens is er voor elk kind een eigen beker in de 
groep zodat er altijd water gedronken kan worden.  

Verjaardag 
 

 

 

 
 

Uw kind mag zijn verjaardag op school vieren vanaf het moment dat 
hij/zij 5 jaar wordt.   
De verjaardagen in de klas worden van 13.30-14.00 uur gevierd. U 
mag daarbij aanwezig zijn en kunt hiervoor contact opnemen met de 
leerkracht. Ook hier vragen wij u om creatief mee te denken over 
een leuke, gezonde traktatie. Veel voorbeelden ziet u op 
www.gezondetraktatie.nl ook Pinterest geeft veel opties.  

Bibliotheek 

 

Door het voorlezen leren kinderen heel veel nieuwe woorden.   
Daarom is er onze school een bibliotheek. Op dinsdag gaat uw kind 
onder schooltijd naar de bieb. Op die dag geeft u uw kind een tas 
mee met de boeken die het kind geleend heeft. Het pasje om de 
boeken te lenen wordt in de bibliotheek bewaard.  

   

http://www.gezondetraktatie.nl/
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Zo ziet onze dag eruit 

De poort gaat open om 8.15 uur. Buiten neemt u afscheid van uw kind en het 
kind loopt zelf naar binnen. De juf zal de kinderen opwachten in de gang. De 
schooldag start om 8.30 uur. We vinden het heel belangrijk om samen met de 
hele klas de dag gezellig te starten.  

 
 
In de gang hangt de kapstok met een groene zak waarin 
de kinderen hun jas in stoppen. De tas mag onder in de 
houten bak. De beker en lunchtrommel kunnen in de tas 
blijven. Een (extra) drinkbeker in de bak in de klas gelegd 
worden (melkbekers mogen in de koelkast).  
 

 
Uw kind kan nadat hij/zij de leerkracht heeft begroet aan de 
slag met het werkje dat klaar ligt bij de inloop of gaat klaar 
zitten in de kring.   
 
 
 
De structuur van de dag is voor de kinderen meestal hetzelfde. 

• Inloop: Werkje op tafel of een opdracht in de kring. 
• Kring: Wie zijn er allemaal vandaag? Welke dag is het? Hoe ziet de dag 

er vandaag uit?  
• Werkblok of buitenspelen 

Fruit en drink moment  
Werkblok of buitenspelen  
Lunch en drink moment 

• Werkblok/buitenspelen 
• Naar huis of naar de BSO 

 

Om 14.00 uur komt de leerkracht met de groep naar buiten. Iedere groep heeft 
een vaste plek op het schoolplein. Alle kinderen blijven bij de juf tot uw kind u 
ziet, dat zegt uw kind dan tegen de juf en loopt uw kind naar u toe. 

 

Missie en visie  

Missie 

Op Het Rondeel willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige gelukkige 
wereldburgers die vol zelfvertrouwen in de maatschappij staan met oog voor de ander. We 
hebben naast aandacht voor ontwikkeling van de basisvaardigheden en kwaliteiten ook 
aandacht voor ieders rol in de samenleving. Daarom staat normen en waarden centraal en 
leren wij kinderen hoe je met elkaar omgaat wanneer je samenleeft in een groep. We dagen 
kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en  

‘Samen het leven leren door 

samen te leren leven! 

Visie 

Het Rondeel is dé school in de wijk Oost voor alle leerlingen waar je thuisnabij onderwijs 
krijgt. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Op school 
werken we samen om het beste uit jezelf te halen zowel  op cognitief gebied als voor je 
persoonlijke ontwikkeling. We doen dit door met en van elkaar te leren. Hiervoor creëren we 
als team een uitdagende positieve en veilige omgeving waarin we samen met ouders alle 
kinderen centraal stellen. We doen dit door met en van elkaar te leren. De school voorziet 
zoveel mogelijk in onderwijs op maan door een efficiënte organisatie en een sluitende 
zorgstructuur 0-13 jaar. Samen met de partners van KC & BBS aan de Aa bieden we het kind 
een compleet arrangement met oog voor expressie, beweging en een gezonde leefstijl. 
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Welkom in de onderbouw 

Volgen 

Door middel van observaties en gesprekken met kinderen 
volgen we de ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt tevens 
vast gelegd in het digitale leerlingvolgsysteem KIJK. De 
resultaten worden door de leerkracht gebruikt om nog beter 
zicht te krijgen op de ontwikkeling. Tweemaal per 
schooljaar ontvangen de kleuters een rapport, hierin 
schetsen wij de ontwikkeling van uw kind. Deze wordt 
besproken in een rapportgesprek of huisbezoek.  

 

Gesprekken  

Wanneer uw kind start op Het Rondeel, zal de leerkracht een 
afspraak maken om op huisbezoek te komen. Gedurende 
groep 1-2 komen de leerkrachten op huisbezoek en/of wordt 
een gesprek op school gepland. 
Tussentijdse gesprekken over uw kind zijn altijd mogelijk, 
indien noodzakelijk. Dit kan op initiatief van de ouders, 
verzorgers en of van de leerkracht. 

 

Bewegen  

We spelen graag buiten, ook bij slechter weer. We 
stimuleren kinderen om te ontdekken, zij kunnen/mogen 
hierbij vies worden. Fijn dat u daarbij aan de kleding en 
schoenkeuze kan denken. 

De kinderen uit groep 1-2 krijgen iedere donderdag en 
vrijdag gymles van meneer Piet. De kinderen trekken de 
warme kleding uit en verwisselen de buitenschoenen 
voor gymschoenen, met een witte schoenzool. Deze 
verzorgt u zelf voor uw kind en blijven op school liggen. 

 

 

 
 
 
Het aanbod  

Op een schooldag werken de kinderen aan verschillende vakgebieden. Dit doen zij 
zoveel mogelijk op een spelende en ontdekkende manier.  

Voor het thematisch aanbod op Het 
Rondeel maken we gebruik van de 
methode Kleuterplein en de landelijke 
doelen. U ziet het thema altijd terug in 
de groepen en op het leerplein. Om de 
zes werken starten we met een nieuw 
thema. Bij een aantal van deze 
thema’s wordt u uitgenodigd voor een 
VVE-Thuis ouderbijeenkomst. U krijgt 
dan uitleg over het thema en kijkt ook 
nog even mee bij uw kind in de groep.   

 
Ondersteuning  

Uw kind stroomt waarschijnlijk in vanuit de peuterspeelzaal. U heeft dan samen met de 
pedagogisch medewerker een overdracht van uw kind naar de leerkracht gedaan 
(mondeling of schriftelijk). Met deze gegevens kan de leerkracht zo goed mogelijk 
aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind. 

Soms heeft uw kind iets extra’s nodig buiten het aanbod van de leerkracht. U kunt 
daarbij denken aan fysiotherapie, logopedie of andere ondersteuning. Op het moment 
dat de leerkracht dit niet kan bieden zult u als ouders worden geïnformeerd en wordt 
een gesprek met de intern begeleider gepland om te kijken hoe uw kind krachtig te 
laten ontwikkelen.  

 

 


