
Rond ’t Ronde, december 2022

Prachtschool
In school klinken heldere kerstklanken. Er is als vanouds weer elke
ochtend muziek in de hal, er zijn lampjes en de bomen zijn mooi
versierd. En als we het afgelopen jaar overdenken, zijn we dankbaar dat
we met elkaar zo’n prachtschool hebben. Een school vol inspirerende
kinderen, betrokken ouders en een hardwerkend team.

We kijken uit naar twee weken vakantie en wensen iedereen fijne
feestdagen en een hoopvol en blij 2023. Een nieuw jaar waarin weer
plannen gemaakt kunnen worden en wensen uitkomen!

Hartelijke groet en een heerlijke vakantie van het team van Montessori
Kindcentrum ’t Ronde.

****************************************************************************

Nieuws van ’t Ronde

Welkom voor onze nieuwe leerlingen
Van harte welkom Fenne en Thyra! Wij hopen dat jullie en jullie ouders een heel fijne tijd gaan hebben
op ‘t Ronde.

Dag Sint … tot volgend jaar
Zo volop in de kerstsfeer zou je bijna vergeten dat we ook een super leuk Sinterklaasfeest hebben
gevierd. Op maandag 5 december kwamen de Sint en zijn Pieten met een heuse tractor het schoolplein
op. Logisch, want het thema was dit jaar… de tuintjes. En laten we nou van de Sint een prachtig
pepernotenboompje hebben gekregen! Met echte rode pepers en kruidnootjes. De gebruiksaanwijzing
was: heel veel water, bloem en kaneel geven, dan komen er elk jaar nieuwe pepernoten aan. De Pieten
deden het even voor in de hal. en zo hadden we een witte boom…. en een witte hal….
In elke klas was het daarna feest. De Sint is verwend met prachtige liedjes, dansjes, gedichten en
moppen. En de Pieten hebben ons  hun beurt heerlijk laten lachen door al hun capriolen en gekkigheid.
In de bovenbouw hebben de kinderen weer prachtige gedichten en surprises voor elkaar gemaakt. We
kijken terug op een fantastisch feest!

Kerstmuziek in de ochtend
Wat is een heerlijke traditie. In de week voor de kerstvakantie ‘s ochtends vroeg luisteren naar
musicerende kinderen en ouders. Genieten van elkaar en van de gezelligheid in ons mooie gebouw.
Een mooie opmaat voor de kerstviering.



Studiedag met teambuilding
Op 6 december hadden de kinderen een lekker dagje vrij. Een dag
waarop het team van ‘t Ronde bij elkaar kwam om kennis op te
frissen over onder andere executieve functies, leerkuilen, gedrag en
communicatie. De middag werd besteed aan teambuilding met als
hoogtepunt het samen koken van een veganistische maaltijd bij
Kookstudio De Munt aan de Kooikersgracht in Leusden.

Flexibel fruitmoment
Om beter in te spelen op de individuele behoeften van de kinderen, gaan we de komende periode de
ochtend wat anders indelen dan we gewend zijn. We gaan starten met een flexibel fruitmoment.

Dit houdt in dat ieder kind eet op het moment dat het voor hem/haar uitkomt en hij/zij er behoefte
aan heeft. Hierdoor zal het fruitmoment minder tijd in beslag nemen. We hoeven immers niet op
elkaar te wachten. Het fijne is ook dat kinderen die goed in hun concentratie zitten, deze kunnen
vasthouden en hun werk kunnen afmaken zonder onderbreking. Dit zorgt voor rust en meer effectieve
leertijd. Leerkrachten houden natuurlijk in de gaten of iedereen daadwerkelijk eet.

In de klassen komen bakken te staan waarin ieder kind, voor schooltijd, zijn/haar beker en
fruit(trommel) zet. Het is van belang dat de kinderen weten welke beker en welk stuk fruit van hun is,
dus graag voorzien van naam.

In elke klas zal dit uitgebreid worden besproken, zodat ieder kind weet wat de bedoeling is.
We starten op woensdag 11 januari.

ALV en Nieuwjaarsborrel
Het bestuur van de Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden nodigt je van harte uit voor de
algemene ledenvergadering op donderdag 12 januari a.s. We starten om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is
de inloop met koffie en thee. Na afloop van de vergadering toosten we graag met u op het nieuwe
jaar. Tijdens de ledenvergadering houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen
onze school.  Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
En tijdens de nieuwjaarsborrel is er de gelegenheid om na te praten met andere ouders van school. En
vergeet dan zeker Joost-Joris geen gedag te zeggen die na vier jaar actief bestuur afzwaait. Of zijn
voorgedragen opvolger in het bestuur Johan. Of één van de voorgedragen nieuwe leden voor de
Commissie van Toezicht: Pleun en Maurice. We stellen je aanwezigheid zeer op prijs!

Leuke uitspraken van kinderen
In MB3 worden bij een creatieve opdracht sterren gemaakt. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Een van
de kinderen komt zijn ster laten zien en zegt: “Ik heb een ster gemaakt, maar ik ben er geen expert in”.

Een middenbouwer laat trots zijn tekening zien aan de juf. Kind zegt: Kijk, ik heb de WK-vaas getekend!
Waarop de juf reageert: “Laat Messi het maar niet horen”.

Juf Myrthe loopt op haar pantykousen achter een kleuter aan. Als de onderbouwer naar Myrthe haar
voeten kijkt zegt hij: “Juf, je tenen groeien aan elkaar!”

****************************************************************************



Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde

Geen nieuws is goed nieuws
Er is dit keer geen nieuws van de baby’s, peuters en BSO. Dat is een goed teken, want dat betekent dat
het goed met ze gaat. Namens het hele team van Humankind wensen we iedereen een fantastisch
2023!

Aanmelden of informatie over kinderopvang en BSO ‘t Ronde?
Wil je meer informatie of je kind(eren) opgeven voor de kinderopvang of de buitenschoolse opvang,
dan kun je bellen met het regiokantoor van Humankind in Leusden, 033-2018000 of mailen naar
regiomiddennederland@humankind.nl

****************************************************************************

Nieuws van de onderbouw

Decembersfeer in de onderbouw
Al de hele maand hangt er een heerlijke sfeer in de onderbouwklassen, hoe kan dat ook anders in deze
feestelijke tijd. Begin van de maand rook de hele school verrukkelijk, de kinderen uit alle onderbouw
klassen waren kruidnootjes aan het bakken. Wegen, meten, kneden, het deeg maken en daarna rollen
maar! Wat een feest! En ze smaakte heerlijk!

En op 5 december was het zover, de Sint heeft, met zijn pieten, de school bezocht. Een gezellige
ochtend, waarbij de onderbouw leuke spelletjes gedaan heeft en verwend is met nieuw materiaal voor
in de zandtafel. En zo ging de Sint geleidelijk over in kerst. De kerstboom en versieringen verschenen er
in de klassen en er werd volop geknutseld, prachtige kerstbomen! Dit feest sloten we af met een
gezellig kerstdiner en een samenzijn in de hal.

We wensen de kinderen en jullie allemaal fijne feestdagen, een fijne vakantie en zien jullie in het
nieuwe jaar weer!

Lekker werken
Wat is af en toe werken in de onderbouw toch inspirerend. Ik zag kinderen sommen maken met als
uitkomst 5. Een oudste ging voor het eerst zinnen bedenken en ze daarna zelf ‘schrijven’ met de
letterdoos. Of wat denk je van twee ijverige meiden die een vorm gingen leggen met de roze toren, de
bruine trap en de gekleurde cilinders, om er daarna een ik-kijk-van-bovenaf-tekening van te maken. Ik
vond het weer een feest. Groet, Nicole

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


Handenarbeid Kerst onderbouw
Met de handenarbeidles hebben we kerstbomen gemaakt.
Er kwamen diverse technieken aan bod. Knippen van dun en dik papier, boetseren, prikken en verven
met een wattenstaafje.Het was leuk om te zien  dat alle kinderen hun creativiteit en vaardigheden er
op hun eigen niveau in kwijt konden. Ze waren zo geconcentreerd aan het werk dat het af en toe
muisstil was....

De resultaten zijn te bewonderen in de vitrines bij de onderbouwklassen.

****************************************************************************

Nieuws van de middenbouw

Biologen in de dop
Ook dit jaar hebben we met onze enthousiaste 5de jaars leerlingen kennis gemaakt met de bijzondere

eetgewoontes van uilen. Ze hebben met veel toewijding onderzocht wat er allemaal in een braakbal

terug te vinden is. De botjes van verschillende soorten muizen werden netjes losgehaald,

schoongemaakt, gesorteerd, gedetermineerd en opgeplakt. Het is elk jaar een feestje om de kinderen

te zien veranderen in ijverige wetenschappers.

Lezen in de Kerstvakantie
Het is belangrijk dat kinderen veel leeskilometers maken. Sommige kinderen vinden het lezen

ontzettend leuk, maar anderen hebben juist wat meer aansporing nodig. Zeker in de middenbouw is

het echt nodig dat de kinderen elke dag lezen. Wanneer kinderen elke dag 15 minuten lezen, biedt

dit veel voordelen. Het vergroot hun woordenschat, ze worden beter in lezen en ze doen algemene

kennis op. Hoe hoger het leesniveau, hoe toegankelijker de andere schoolvakken worden. Hierdoor

kunnen de kinderen zich beter ontwikkelen en uiteindelijk meer bereiken in het leven.



Ook in de vakanties is het dus belangrijk dat de kinderen blijven lezen. 🌲
Om ze een beetje te stimuleren deze kerstvakantie, krijgen alle kinderen van de middenbouw een

leesbingo mee. We zijn benieuwd wie hem vol heeft aan het einde van de vakantie!😃

Is het toch moeilijk je kind te stimuleren, dan heb je misschien iets aan onderstaande tips:

- ⭐plan een vast moment, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer er gelezen wordt

- ⭐lees samen of lees voor als het zelf lezen een keertje teveel gevraagd isLaat je   kind ook

eens hardop lezen, dan kun je controleren of het kind echt leest en ook daadwerkelijk de

moeilijke woorden oefent.

- ⭐maak het belang van lezen duidelijk. Ga je bijvoorbeeld iets leuks doen in de vakantie?

Waar kan je lezen wat het inhoudt, hoe laat het begint etc. Of ga je uit eten? Handig om de

menukaart te kunnen lezen.

- ⭐kies niet te moeilijke boeken, tenzij een iets hoger leesniveau je kind motiveert om te lezen

- ⭐kies boeken die je kind leuk vindt

Veel plezier met lezen!
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Nieuws van de bovenbouw

Werkwoordspelling, ontleden en woordbenoemen
Met pensioen zijn is heel leuk, maar nog bezig kunnen zijn op ‘t Ronde ook!
Elke week oefen ik met de achtste jaars in kleine groepjes,
werkwoordspelling, ontleden en woordbenoemen. We oefenen de regels
goed in en maken veel hulpbladen. Werkwoordspelling is een behoorlijk
moeilijk onderdeel voor de kinderen (voor veel volwassenen trouwens
ook). Elke week gaat het beter en de kinderen doen goed mee en het
inleveren van het huiswerk gaat ook steeds beter. Als deze onderdelen klaar
zijn, is er vast nog wel iets wat ik met de kinderen mag inoefenen.

Albert

Roos met verlof
Het is zover. Roos mag met verlof. Ze is super verwend door de kinderen
en kan de komende weken elke dag een cadeautje uit de grote zak
uitpakken en een kaartje uit de beschilderde kan lezen.

We wensen Roos, haar man Stefan en Jasper een fijne tijd en hopen dat
we over een paar weken goed nieuws krijgen uit de kraamkamer.

****************************************************************************



Creatief nieuws

Zeetegels
Stel … je bent een zeemeermin óf een zeemeerman en je duikt in de diepe
oceaan, dan kom je op de bodem en ziet daar niet één waterplant … maar
duizend dezelfde planten bij elkaar. Als je rondkijkt zie je niet één schelp …
maar duizend dezelfde schelpen bij elkaar.  Een zee vol mooie vormen.
Met klei hebben we met de middenbouw zeetegels gemaakt. De kinderen
hebben geleerd om een plak klei uit te rollen en daar een tegel uit te snijden
van 7 centimeter bij 7 centimeter. Daarna gingen ze op zoek naar een vorm die
ze fijn vonden om te maken en die je heel vaak kunt herhalen. Tot slot hebben
ze de vormen met krasjes en kleislib vastgelijmd aan hun tegel, waardoor een
stukje van de onderwaterwereld tot leven kwam.

We love speksteen
Speksteen is een stollingsgesteente, dat meer dan twee miljard jaar geleden in de aardkorst werd
gevormd. Onder enorm hoge temperatuur en gigantische druk vormde zich een zacht-grijze steen met
een zijdezachte oppervlak dat zo aangenaam aanvoelt.

De drie belangrijkste mineralen in de steen zijn talk, magnesiet en chloriet. Alle mineralen hebben een
andere belangrijke eigenschap. De talk is het zachte vettige poeder in de steen dat goed vocht kan
opnemen en vettige laag op de huid kan achterlaten. Daardoor zeer geschikt voor in
huidverzorgingsproducten. Het magnesiet is het mineraal dat heel goed warmte tot zich kan nemen en
kan vasthouden. Dat is de reden waarom speksteen veel gebruikt wordt bij het maken van kachels. En
dan is er ook nog het chloriet dat zorgt voor de structuur en de kleurnuance.

Het speksteen is een zachte steensoort dat je goed kan bewerken met raspen, vijlen en schuurpapier.
De bovenbouwers hebben van speksteen hangers gemaakt voor aan een ketting. De inspiratiebron
waren de vorm van schelpen en stenen die je kunt vinden op het strand.

Ze begonnen met een staafje steen dat ze bewerkt hebben met een vijltje. Daarna gingen we in
stappen door met het schuren met schuurpapier. Eerst schuurpapier korrel 180, daarna 220, gevolgd
door 400 en tot slot 1200. Dat laatste schuurpapier is zo fijn, dat het net lijkt om het helemaal glad is.
Maar de kinderen hebben ervaren dat ook dat laatste papier zorgt voor een supergladde steen. Tot slot
hebben we de stenen gepoetst met steenwas voor een glimmend eindresultaat.

Mochten de kinderen nog een keer met speksteen willen werken, dan is deze fijne steen en het juiste
schuurpapier te koop bij de Hazelaar ART SUPPLIES, Pimpelmees 1, 3766 AX Soest.

****************************************************************************



Nieuws van de tuincommissie

Groen moet je doen!
Wauw, hebben jullie gezien wat er allemaal veranderd is? Deze maand heeft een groep ouders en
kinderen met elkaar de hekken geplaatst en de paadjes aangelegd. Het is nu al heel leuk om door de
tuinen te lopen en over de stapstenen te stappen. Kun je je al voorstellen hoe het wordt met de
planten erin?

Helaas kon de plantdag niet doorgaan door het koude winterweer.  Woensdag 11 januari gaan we wel
lekker planten! We zijn weer op zoek naar ouders die kunnen helpen van 08.30 t/m +- 11.30 uur.

En weet je wat ook super fijn is? Van Sinterklaas hebben alle midden- en bovenbouwklassen
tuingereedschap gekregen. Dat kunnen we goed gebruiken tijdens het werken in de tuin.

Plantdag 11 januari

Vorige week  kon de plantdag door de vorst helaas niet doorgaan.
De nieuwe datum is woensdag 11 januari, direct de eerste week na de vakantie.

Wij zijn op zoek naar ouders die de kinderen helpen bij het planten van alle boompjes en andere
planten.  We hebben hulp nodig van 8.30 uur tot ongeveer 10.30 uur.

De vorige keer kregen we helaas weinig respons. Wij hopen nu op meer hulp.

Je kunt direct aan de slag met je goede voornemens voor 2023: meer buiten, meer bewegen en beter
voor de wereld ;-)

****************************************************************************

Nieuws van de sportcommissie



****************************************************************************

Belangrijke data 2022-2023

De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl

Vakanties 2022-2023
Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 06 jan

Voorjaarsvakantie ma 27 feb t/m vr 3 maart

Paasweekend vr 7 april t/m ma 10 april

Koningsdag 27 april in meivakantie

Meivakantie ma 24 april t/m vr 5 mei

Hemelvaartvak. do 18 mei en vr 19 mei

Pinkstervakantie ma 29 mei

Zomervakantie ma 10 juli t/m vr 18 aug

Studiedagen (kinderen vrij) 2022-2023 en vrije middag
Studiedag 5 vr 24 februari 2023
Studiedag 6 di 30 mei 2023
Studiedag 7 vr 7 juli 2023

Belangrijke data en bijzondere activiteiten 2022-2023
ALV/nieuwjaarsborrel donderdagavond 12 januari 2023
MB-party vrijdagavond 24 maart 2023
OB familieavond vrijdagavond 31 maart 2023
ALV donderdagavond 1 juni 2023
Sportdag vrijdag 2 mei 2023
Musical 8e jaars dinsdagavond 4 juli 2023
Schoonmaakavond woensdagavond 5 juli 2023

**************************************************************************

Nieuws van buiten

Kunst en cultuur tijdens de kerstvakantie

Jeugdopera
Meermeisje: Sprookje in de kerstvakantie (6+)
Deze jeugdopera gaat vertelt het verhaal van een jonge
zeemeermin die haar familie, haar waterwereld én
haar stem opgeeft uit liefde voor een jongen van het
land en de drang om te dansen. In deze Faust-achtige
vertelling verkoopt het Meermeisje in plaats van haar
ziel haar stem aan de Zeeheks, een meerkoppig jaloers
gedrocht, in ruil voor een paar prachtig dansende benen. Ze kan niet wachten tot het ochtend is! Dan
mag ze eindelijk naar boven, de wolken zien, de wind horen, de zon voelen. Het kriebelt in haar staart,
hoe zou het zijn om te lopen, te rennen, te dansen?

Wanneer: 23 december t/m 7 januari
Waar: Veerensmederij, Amersfoort
Meer info: website Holland Opera

http://www.montessorischool.nl
http://www.hollandopera.nl/


Theater met livemuziek
Dag Monster, Hallo Prins! (6+)
In de kersttijd een poëtische bewerking van La Belle et la Bête. Met actrices die telkens in en uit het
verhaal stappen. En om beurten de rol spelen van Meisje, Vader,  jaloerse Zus, Monster of Vertelster.
Met rijm, humor, muziek en soms een lied. Het zal je maar gebeuren als meisje: je vader krijgt ruzie
met een monster. Je vader verliest de ruzie en mag alleen blijven leven als een van zijn dochters met
het monster wil trouwen. Dat laat het meisje in dit verhaal niet op zich zitten!

Wanneer: 23 en 26 december
Waar: Theater Slot Zeist, Zeist
Meer info: website Theater Slot Zeist

Museum
Familieworkshops in Museum Flehite
Ga gezellig met je familie of vrienden knutselen in het museum! In de kerstvakantie organiseert
Museum Flehite de creatieve familieworkshop ‘Winter in een
pot’.

Tijdens deze activiteit voor jong en oud neem je eerst samen met
de museummedewerker een kijkje in het museum. Daarna maak
je met verschillende materialen je eigen wintertafereel in een
glazen augurkenpot.  En op donderdag 4 januari is er een
verhalenverteller in Museum Flehite. Zij gaat een mooi verhaal
vertellen naar aanleiding van wat er in de tentoonstelling te zien
is. Daarna ga je zelf aan de slag en maak je met papier-maché je
eigen mensfiguur. De workshops zijn inclusief limonade en koek en je werkstuk mag na afloop mee
naar huis.

Wanneer: 28 december, 4 en 7 januari
Waar: Museum Flehite, Amersfoort
Meer info: website Flehite

**************************************************************************

Tot 2023 !

https://www.theaterslotzeist.nl/dag-monster-hallo-prins/
https://museumflehite.nl/nieuws/artikel/85380033/familieworkshop-winter-in-een-pot

