
 

Nieuwsbrief ’t Ronde, februari 2022 
 

De zon schijnt  
Na de stormachtige dagen met Dudley, Eunice en Franklin is de rust 
wedergekeerd. Ook de golf aan ziekmeldingen op school is op zijn 
retour. Wat werden we vrolijk van de laatste persconferentie en 
wat kijken we ernaar uit ouders en kinderen vanaf 7 maart weer 
‘gewoon’ op school te begroeten. Maar eerst is daar de 
voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen een heerlijke week! 
 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Van harte welkom Eline en Flynn . We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn zullen hebben op ’t 
Ronde. 
 

Geen open dag op 9 maart a.s. 
Wat vinden we het fijn dat er weer ouders in de school mogen komen. Desondanks is Leusden breed 
afgesproken dat de open dagen op basisscholen in maart niet doorgaan. Op deze korte termijn lukt het 
helaas niet om alles te organiseren. 
 

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

Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Groei en bloei op het KDV en de BSO 
Deze keer zetten we voor de verandering eens even wat collega’s in de spotlight, want wat zijn er veel 
leuke ontwikkelingen gaande. Om te beginnen lopen er een paar nieuwe gezichten rond, want wat 
groeien de groepen zeg! Op het kinderdagverblijf zijn Doortje en Gerrie gestart en op de BSO versterkt 
José het team. Hoe ze dat ervaren…? Lees het hieronder. 
 

Gerrie (KDV) 
Hallo allemaal! Eigenlijk wist ik het al meteen toen ik hier vorig jaar 
november over de drempel stapte… Dit wordt mijn nieuwe baan. Wat een 
gezellig en warm welkom door iedereen.  
En ook al wist ik niets van montessori, wat ik zag sprak mij wel heel erg 
aan! Dat de kinderen zoveel zelf (mogen) doen, en dat ook kunnen. 
Het spelmateriaal, de inrichting… 
En nu ik terugkijk op mijn eerste drie weken kan ik volmondig zeggen; Ik 
ben heel blij dat ik deze stap heb durven zetten! 
 

  



 

Doortje (KDV) 
Maandag 1 februari mocht ik dan eindelijk beginnen bij het kinderdagverblijf. Na 
34 jaar in de zorg gewerkt te hebben was dat best wel spannend kan ik jullie 
melden. Ogen dicht en springen maar… Het was een zachte landing! Warm, 
geduldig en liefdevol werd ik door iedereen opgevangen. Een feest van 
herkenning; het gebouw, waar ik ooit zelf op een kleedje zat te werken, de juffen 
en meesters waar ook mijn dochters mochten leren en ontdekken, het materiaal 
zoals de roze toren, zelf tafeldekken, beleg kiezen, afwassen, soep helpen maken 
en vooral elkaar helpen. Ik heb mij verbaasd, verwonderd en was regelmatig 

vertederd. Wat kunnen de kinderen al veel! Ik ben blij! En heb in tijden niet zo veel taart en 
pannenkoeken (van zand) mogen eten. Warme groet, Doortje Hakkennes 
 

José (BSO) 
Na jarenlange trouwe dienst op de Leus, nu weer een soort van terug van 
weggeweest. Voor een deel van de kinderen en ouders een oude bekende en 
toch ook nieuw voor velen. Ik vind het super leuk om de kinderen weer 
allemaal terug te zien en heb alweer veel nieuwe vrienden en vriendinnen 
gemaakt bij BSO1. Wat ben ik warm onthaald en ik kijk er erg naar uit meer te 

gaan leren over het werken vanuit de 
montessori visie. 
 

Maureen 

En er is nog meer bijzonder fijn nieuws te delen… want  na een 
aantal jaar heel hard studeren is Maureen met een 
jaloersmakende cijferlijst geslaagd voor haar opleiding Mbo 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker! Wat zijn wij allemaal 
ongelofelijk trots op haar!! 
 

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 
 

Leuke opmerkingen van kleuters 
Hoor de wind waait in de onderbouw! Op het plein waait 
zelfs de wind! In de onderbouw maakten de kinderen op 
deze “waaibomendag” een eigen vlieger. Natuurlijk 
moesten die mooie vliegers ook  even uitgeprobeerd 
worden! We renden over het plein met onze vlieger achter 
ons aan. Dat ging super goed en wat hadden we een 
plezier. Wat de kleuters betreft mag het nog veel vaker 
stormen! 

 

  

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


 

Letters van de week 
In de onderbouw hangen niet alleen mooie kunstwerken, maar tegenwoordig ook heel veel letters en 
iedere week komen er twee bij. Daar hebben we de 'letters van de week', twee letters die de hele 
week centraal staan en waar we allerlei activiteiten mee doen. Zo bedenken we verschillende 
woordjes waar de letter in zit, zoeken we voorwerpen in de klas met de letter, bekijken we filmpjes, 
doen we spelletjes met de letters en maken we de letter met ons lichaam. Kunnen jullie raden welke 
letter we uitbeelden? 

 
 
**************************************************************************** 
Nieuws van de middenbouw 
 
Verstoppen als inbrekers 
De afgelopen weken was de middenbouw aan de beurt om lessen te krijgen van een professioneel 
dramadocente. De kinderen volgden enthousiast de aanwijzingen, deden mee aan de oefeningen en 
voerden de opdrachten van Emmelie uit. De onderwerpen van de lessen sloten goed aan bij de 
beleving van de kinderen. Ze konden zich als inbrekers verstoppen in een denkbeeldig museum voor 
de bewaker, op de zoek naar de Nachtwacht of konden een wintersport uitbeelden, inclusief 
valsspelen (en betrapt worden). Ook ridder Martijn en ridder Koen kwamen voorbij om uit te beelden 
wat in een liedje over hen gezongen werd. De juffen en meesters kregen leuke en nuttige tips om in de 
klas nog meer dramalessen te kunnen geven. Later in het schooljaar zullen we nog een reeks van 4 
lessen krijgen, we kijken er nu al naar uit. 

 
**************************************************************************** 
Nieuws van de bovenbouw 
 
Toch wel een beetje leuk dan? 
In de bovenbouw zijn de kinderen de afgelopen periode veel bezig geweest met 
het leren samenvatten van teksten. “Erg moeilijk en vooral verschrikkelijk saai”.... 
horen de leerkrachten vaak van de kinderen terug. Door gebruik te maken van 
aantrekkelijke teksten werd het samenvatten iets leuker.  
Er zijn verschillende manieren om teksten samen te vatten. Zo kunnen kinderen 
mindmaps maken of met de 5 W's (Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom) aan de 
slag. Als laatste is in BB1 een nieuwe methode gebruikt. De Cornell methode. Een 
combinatie van tekenen en schrijven. (Zie foto's). 



 

Een paar kinderen waren zo enthousiast, dat ze de volgende dag om een nieuwe tekst vroegen, om 
deze vervolgens te gaan samenvatten via de Cornell methode. Is begrijpend lezen dan toch wel een 
beetje leuk?  

       
 

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

Creatief nieuws 

 
We zien door de bomen het bos 
Honderdvijftig jaar geleden werd de Amersfoortse kunstschilder Piet Mondriaan geboren. 
Reden voor een feestje. Het Mondriaanhuis schreef daarom een schilderwedstrijd uit. De 
middenbouwen hebben ook meegedaan aan deze wedstrijd. Met bijna alle kinderen zijn we 
aan de slag gegaan en zijn we gaan schilderen met papier. Eerst hebben we gekeken naar een 
aantal schilderijen van Mondriaan met het thema ‘bomen’. 

 

   



 

 
We hebben antwoorden gezocht op de vragen: Wat zie je? Denk je dat het met hetzelfde 
materiaal gemaakt is? Welk schilderij zou jij thuis op je kamer willen hangen? Welk schilderij 
zou jij weg willen geven? En tot slot de vraag of deze schilderijen door 1 kunstenaar gemaakt 
zijn of door 6 verschillende kunstschilders. Pas daarna werden twee bekendere werken van 
Mondriaan getoond en werd de naam van de schilder onthuld. Ze leerden hoeveel 
verschillende stijlen hij beheerste. Van realistisch naar abstract. 
  

 
 
Ook hebben we geluisterd naar boogiewoogie muziek en hebben we gefilosofeerd over hoe 
we de muziek in zijn laatste schilderij (Victorie Boogie Woogie) kunnen terug zien. 
Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag met het maken van een abstract schilderij met 
vierkanten en rechthoeken. Kunst gemaakt van papier geplakt op ribkarton.  
 

 
 
En natuurlijk hebben we een overzicht van alle resultaten naar het museum gestuurd.  



 

 
 

 

Gefeliciteerd Daan! 
Op 17 februari ontvingen we het geweldige nieuws dat de 
deskundige jury bestaande uit Lieven Hendriks (kunstenaar en docent 
HKU), Paul Baltus (directeur Mondriaanhuis) en Febe Verheijen 
(educatief medewerker Mondriaanhuis) één werk van 
Montessorischool ’t Ronde heeft geselecteerd! Het gaat om het werk 
van Daan Leijenhorst uit MB3. Gefeliciteerd Daan! De komende 
maanden is het werk van Daan, evenals dat van alle andere 
genomineerde werken, te zien in het Doe-het-zelf-atelier van het 
Mondriaanhuis, Kortegracht 11, 3811 KG Amersfoort. Dat is zeker 
een bezoekje waard. 
 

 

De draad kwijt 
Picasso deed een studie naar de essentie van de stier. Hij 
startte met een exacte tekening en begon al werkend 
steeds meer weg te laten. Hij zorgde er voor dat hij, met zo 
min mogelijk lijnen, het dier herkenbaar op het papier 
kreeg. 
 
De bovenbouwers hebben zich 
ook bezig gehouden met dit 
bijzondere lijnwerk. De start was 
foto van een dier en een velletje 
overtrekpapier. Met een stift 
trokken de leerlingen het dier 
over, zonder hun pen van het 
papier te halen. Daardoor 
ontstond er een basistekening waarmee de leerlingen 
verder aan de slag konden. 

 



 

Met ijzerdraad hebben ze vervolgens hun tekening na gemaakt. Er werd gezucht en gepuft, 
want dit bokkige materiaal heeft een eigen wil. Het is niet eenvoudig om het draad te vormen. 
Het springt rustig alle kanten op. Het was dus volhouden geblazen. Dat hebben ze geweldig 
gedaan. En het resultaat is prachtig. 
 

      
Vos   Papegaai  Poes 
 
************************************************************************** 
Belangrijke data 2021-2022 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2021-2022 
Voorjaarsvakantie  ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022 
Paasweekend  vr 15 april t/m ma 18 april 2022 
Koningsdag  wo 27 april 2022 in meivakantie  
Meivakantie  ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 
Hemelvaartvakantie do 26 mei en vr 27 mei 2022 
Pinkstervakantie  ma 6 juni 2022 
Zomervakantie ma 11 juli t/m vr 19 aug 2022 

 

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2021-2022 
Studiedag 3  vr 25 februari 2022, dag voor voorjaarsvakantie  
Studiemiddag 4  do 14 april 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor paasweekend  
Studiedag 5  di 7 juni 2022, dag na pinksterweekend     
Studiemiddag 6  vr 8 juli 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor zomervakantie 
 

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

  

http://www.montessorischool.nl/


 

Nieuws van buiten 
  

Lariks op school - inloopspreekuur 
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Kayleigh Adelina en ik ben 30 jaar.  
Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als docent Omgangskunde op het MBO, 
heb ik een overstap gemaakt naar de hulpverlening. Vanaf 2018 werkte ik als 
jeugdzorg en maatschappelijk werker. In januari 2022 ben ik gestart als consulent bij 
Lariks en ik heb het prima naar mijn zin. In mijn functie doe ik ook de 
inloopspreekuren op de basisscholen: De Bongerd, De Hobbit, ‘t Kompas, Kla4, en ‘t 
Ronde. Ik kan je helpen met vragen over opvoeden en opgroeien zoals:  
● Is het normaal dat mijn kinderen zoveel ruzie hebben? 
● Waarom is mijn kind zo snel boos? 
● Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? 
● Waarom gaat er altijd iets mis als mijn kind in een groep speelt? 
● Hoe help ik mijn kind meer zelfvertrouwen op te bouwen? 

 
Je bent van harte welkom op het inloopspreekuur van Lariks op school voor ouders en leerkrachten, in 
de keuken middenin de school. Wanneer? Woensdagochtend van 08:00 tot 09:30 uur op: 

● Woensdag 16 maart    
● Woensdag 30 maart   
● Woensdag 13 april               
● Woensdag 8 juni  
● Woensdag 22 juni   

 

Lariks, is de plek voor vragen, 
ideeën, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Lariks is er 
voor alle inwoners van Leusden. Lariks is gevestigd in het Huis van Leusden. Voor de nieuwsbrief van 
Lariks klik op de volgende link: https://www.lariks-leusden.nl/kinderen-jongeren/ 
  

Enquête voor de jeugd van tegenwoordig 
‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’ is de titel van onderzoek door de afdeling 
ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht.  De Jeugd van Tegenwoordig heeft de 
afgelopen twee jaar veel veranderingen en beperkingen meegemaakt. Voor sommigen was dit 
heel lastig door het gebrek aan sociale contacten of door de moeite met online les. Door 
beter te begrijpen hoe het nu met de jeugd van tegenwoordig gaat kunnen we kinderen en 
jongeren beter helpen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online enquête, waar 
ouders eerst toestemming voor moeten geven. Als dank voor deelname mag iedere 
deelnemende jeugdige namens het project een euro doneren aan een goed doel naar eigen 
keuze! Help je ons De Jeugd van Tegenwoordig te helpen? Klik dan op deze link voor meer 
informatie en deelname: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG 
 

Voor kinderen: 16 februari start: Hier ben ik! 9 - 11 jaar 
Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Omdat ze bijvoorbeeld verlegen of 
onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of het lastig vinden om contact te 
leggen. Hier ben ik! leert kinderen met sport, spel en oefeningen, steviger in hun schoenen te 
staan, weerbaarder te worden en meer plezier te beleven aan sociale contacten. 
De training wordt gegeven door Kim de Groot van Lariks. Zij is een ervaren trainer die 
gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen. Kim geeft de training samen met een 
Buurtsportcoach. Hier ben ik! bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Kosten: € 40,-. 
Er zijn nog twee plekjes vrij. Mail Kim als je meer wilt weten of wilt aanmelden. 
(k.degroot@lariks-leusden.nl) 

https://www.lariks-leusden.nl/kinderen-jongeren/
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG


 

  

Voor kinderen: 8 februari start KIES – de ontmoetingsgroep voor kinderen die 
een scheiding hebben meegemaakt 
Alle kinderen die een scheiding meemaken worden hierdoor beïnvloed. Het overkomt ze en 
hebben hier geen keuzes in. In de groep krijgen kinderen de ruimte om te praten over hoe ze 
de scheiding van hun ouders hebben ervaren en zien ze gelijk dat ze niet alleen zijn. De 
kinderen krijgen de ruimte om in gesprekken, spelvormen en met een leuke sfeer belangrijke 
zaken te delen, grenzen aan te geven of juist hulp te leren vragen. Kinderen uit KIES groepen 
geven aan dat het een fijne, veilige groep is waar ze graag heen gaan. Een uur is eigenlijk te 
kort! Meer informatie en aanmelden. 

 
Voor kinderen: 7 maart start: Bij Kameleon Thuis, 4 - 7 jaar 
Bij Kameleon Thuis leert kinderen dat ze niet de enige zijn waarbij er thuis iets is. Denk aan 
een scheiding, ruzies, een broertje of zusje met een beperking, een ouder die ziek is. In de 
groep leren ze spelenderwijs omgaan met emoties. Ze kunnen er ervaringen delen en een 
extra steuntje in de rug krijgen. Dit helpt hen om te gaan met de situatie thuis. Meer 
informatie en aanmelden. 

 
Voor jongeren: 10 maart start: Get Stronger, 13 - 17 jaar 
Get Stronger is een training voor jongeren. Bewegen, maar ook praten. Over leuke en over 
lastige dingen: vrienden die iets van je willen, ouders die gaan scheiden, verslaving, school, 
alleen zijn, geloof, angst. Wat doe je en wat denk je als het gaat over jou en jouw leven? In 
Get Stronger sta je er niet alleen voor. De trainers Marcillia (Kiyoco) en Roel (buurtsportcoach) 
gaan met jou en de andere deelnemers aan de slag. Dat is vast even wennen. Tot je ontdekt 
dat het werkt en je niet de enige bent. Meer informatie en aanmelden. 

 
Voor jongeren: Om de week op dinsdag: Kick-Ass, 12 - 16 jaar 
Kick-Ass is een ontmoetingsgroep voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud met ASS. Tijdens 
de bijeenkomsten ontmoeten de deelnemers leeftijdsgenoten met ASS hebben en daarmee 
tegen vergelijkbare situaties  aanlopen in het normale leven. De deelnemers komen om de 
week bij elkaar in Fort33, op dinsdagen van 18.30 tot 20.00 uur. Deelname is gratis, 
aanmelden is verplicht. Wekelijks instromen is mogelijk. Let op; de groep is om de week. 
Aanmelden bij Mirjam: m.hagenaar@lariks-leusden.nl 

 
Voor ouders en verzorgers: 9 maart: Thema-avond autisme en familie 
Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis gemaakt met het begrip autisme. Deelnemers 
(groot)ouders, opvoeders, ooms, tantes, buren) vinden erkenning en herkenning door het 
delen van ervaringen. Lariks organiseert de bijeenkomst in samenwerking met Hanneke 
Scheper, autismecaoch bij Authentique Home (autismecoach-amersfoort.nl). Deelname is 
kosteloos. Meer informatie en aanmelden. 

 
Voor ouders en verzorgers: 10 maart: Online training Faalangst bij kinderen 
Iedereen is wel eens bang en heeft last van angst, ook kinderen. Bang zijn is onderdeel van de 
normale ontwikkeling. Angst kun je overwinnen en hoort erbij. Tijdens dit webinar wordt 
ingezoomd op faalangst; vragen waar antwoord op gegeven wordt zijn: wat houdt het in, wat 
kun je doen om het kind te begeleiden, waar kan ik meer aandacht aan geven of waarin kan 
verandering gebracht worden? Het is een interactief webinar en wordt gegeven door 
Charlotte Buys, coach bij Flink kindercoaching. Meer informatie en aanmelden. 

https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=4ddd9af00a&e=92a9c50089
https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=86b4ff4b8a&e=92a9c50089
https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=86b4ff4b8a&e=92a9c50089
https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=8c323e3153&e=92a9c50089
https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=1a886d97da&e=92a9c50089
https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=9e0705de54&e=92a9c50089
https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=859a09cd43&e=92a9c50089


 

 
Voor ouders en verzorgers: 30 maart: Opvoeden met autisme 
Ben je ouder van een kind in de basisschoolleeftijd met autisme? Dan helpt deze training je. Je 
krijgt antwoord op veel voorkomende vragen, je kunt ervaringen uitwisselen met andere 
ouders en krijgt tips en adviezen die je helpen bij de opvoeding. De training wordt 
georganiseerd door Lariks in samenwerking met Hanneke Scheper, autisme coach bij 
Authentique. Meer informatie en aanmelden.  
 
************************************************************************** 
 

Speciaal voor moeders 
De komende tijd worden er speciaal voor moeders in Leusden een aantal leuke, interessante 
workshops en trainingen georganiseerd over opvoedingsthema's. Deze worden gratis 
aangeboden door verschillende professionals tijdens het Mamacafe en de KleurRijke 
vrouwenochtenden in ontmoetingscentrum de Bron. Zie onderstaande flyers.  

https://sociaalplein-leusden.us11.list-manage.com/track/click?u=6e876da230f11110f77cb662c&id=bad7afeaee&e=92a9c50089


 



 

 


