
 

 

Rond ’t Ronde, februari 2023 
 

Kleurrijke weken 
Wat een kleurrijke weken hebben we achter de rug. De kunstweek stond 
in het teken van Piet Mondriaan. We kunnen zijn invloeden nog zien in de 
rood, geel, blauw, zwart en witte kunstwerken in de klassen. Verderop in 
deze nieuwsbrief lees je over de kunst ervaringen van de verschillende 
groepen en vind je foto’s van ons eigen indrukwekkende Mondriaanhuis. 
Inmiddels staat de voorjaarsvakantie voor de deur. Het zonnetje mag 
gaan schijnen zodat de bomen ook weer wat kleur krijgen. Wij wensen 
iedereen een heel fijne week! 
 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom 
Van harte welkom Sascha, Saar, Ben, Nova en Ravi! Wij hopen dat jullie en jullie ouders een heel fijne 
tijd gaan hebben op ‘t Ronde. 
 

Een nog fijnere werksfeer 

In de voorhal hangt dit pictogram in een mooi lijstje, vraag je kind maar 
eens wat dit betekent. Misschien had je de pictogrammen al zien hangen: 
Aardig doen, rustig lopen, houd het netjes, zachtjes doen. Met deze 
pictogrammen maken we gewenst gedrag in en buiten de groep zichtbaar. 
Dit komt voort uit een training die we vorig jaar hebben gehad. We 
vertellen je graag meer hierover. 
Als we in de groep vastlopen met een leerling gaat het meestal om gedrag. 
Dit kan zijn: storend gedrag, opvallend gedrag of gedrag waarbij een kind 
veel aandacht/bevestiging van een volwassene vraagt. Vorig jaar hebben we 
vanuit de organisatie ‘de gedragstolk’ een training gehad over gedrag. De 
begeleider van de Gedragstolk heeft ons als teamleden advies gegeven: maak kinderen duidelijk wat 
jullie als gewenst gedrag zien, stel sneller en duidelijker grenzen en blijf consequent, dat is beter 
(duidelijker) voor het kind én de volwassene. We hebben vervolgens benoemd wat wij op ‘t Ronde 
zien als gewenst gedrag en met het team nagedacht over hoe we het voor elkaar gaan krijgen dat 
kinderen dit gewenste gedrag laten zien. Ook hebben teamleden bezoeken gebracht aan scholen voor 
Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs om te kijken op welke wijze zij omgaan met gedrag. We 
waren onder de indruk van de rustige, consequente en respectvolle manier waarop zij omgaan met 
het gedrag van kinderen.  

 
Dit schooljaar zijn we de volgende werkwijzen gaan gebruiken om in 
onze school een nog fijnere (werk) sfeer te creëren. Zoals al 
aangegeven  maken we het  gewenste gedrag zichtbaar d.m.v 
pictogrammen. We geven om de beurt aandacht aan het specifieke 
onderdeel. Als laatste complimenteren we kinderen met hun gedrag: 
goed gedaan! 
Soms lukt het een kind niet om het gewenste gedrag te laten zien. 
Kinderen weten dat daar dan een vervolg op komt. We hebben met 
kinderen de vervolgstappen (consequenties) besproken.  
Een eerste stap is kinderen aan te spreken op hun gedrag. Dat 

gebeurt in de groep. Als dit niet werkt dan is de volgende stap een korte time-out voor het lokaal. De 



 

 

‘time-out-kruk’ staat bij de deur en het raam, zodat er verbinding blijft met de groep. Na een aantal 
minuten kan het kind weer naar binnen en wordt het voorval kort besproken. Lukt het daarna nog niet 
om het gewenste gedrag te laten zien dan gaat het kind maximaal 15 minuten naar een andere groep 
om daar tot rust te komen. De bedoeling van de vervolgstappen is: 
● het kind kan even tot rust komen 
● voor het kind is duidelijk dat er over een grens gegaan is 
● voor andere kinderen van de groep is duidelijk dat de afspraken over de prettige leef- en 

leeromgeving bewaakt worden 
● het kind kan na elke stap weer met een schone lei beginnen 

Op deze manier kunnen we met respect (en zonder boos te worden) het gewenste gedrag stimuleren.  
 
Misschien heb je de grote en lekker zittende stoel al gezien in de centrale hal? 
Dit is een rustplek. Kinderen kunnen even op deze stoel gaan zitten als ze zelf 
ervaren tot rust te moeten komen. Het kind geeft dan aan de leerkracht aan 
naar het stiltegebied te gaan. Ben je tot rust gekomen en kan je er weer tegen: 
dan ga je weer fijn terug naar de groep.  
 
 

 
 

 
Open dag op woensdag 8 maart 
Op woensdagochtend 8 maart is de open dag op ‘t Ronde en ook op alle 
andere scholen in Leusden en Achterveld. Op de open dag is iedereen 
welkom: ouders, toekomstige ouders, grootouders en andere 
belangstellenden. Kinderen van de bovenbouw zijn gastvrouw/ gastheer 
en geven rondleidingen. Erg leuk! De open dag is van 9 tot 12 uur. Als je 
je kind komt brengen, kun je uiteraard meteen blijven. Neem dan eerst 
even een kopje koffie of thee in de centrale hal. Na het opstarten ben je 
welkom in alle groepen. 
 

Oproep nieuwe leden Medezeggenschapsraad  
Op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt? En invloed kunnen 
hebben door het geven van advies? Word dan lid van de 
medezeggenschapsraad (MR)! De MR van 't Ronde bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders die 
door de leerkrachten respectievelijk de ouders verkozen zijn voor een termijn van vier jaar.  
In het schooljaar 2022/23 zitten namens de leerkrachten Myrthe Simons, Irma van Ameijde en Tom 
Boonstra in de MR. Namens de ouders zijn dat Pieter Helmons (voorzitter), Martine Wilmering 
(secretaris) en Sander Tamse (vice voorzitter). Aan het eind van dit schooljaar stoppen Martine 
WIlmering en Sander Tamse. Daardoor ontstaan er twee vacatures in de oudergeleding van de MR.  
   
Wat wordt van je gevraagd?  
De MR komt tenminste vijf keer per jaar bijeen. Tenminste tweemaal per jaar overlegt de MR met het 
bestuur, waarvan een keer samen met de commissie van toezicht. Tijdens deze overleggen passeren 
actuele zaken de revue en worden het jaarplan, het jaarverslag en andere plannen of beleidsstukken 
besproken. De MR leden bespreken vooraf de stukken die op de agenda staan voor het overleg met 
het bestuur en de commissie van toezicht. Buiten de standaard overlegmomenten om wordt de MR 
ook geconsulteerd. In dat geval wordt er veelal via de mail afgestemd. 
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld orgaan. De MR mag het bestuur adviseren 
over alle zaken die de school aangaat. Over een aantal zaken mag het bestuur niet beslissen zonder 
voorafgaande instemming of advies van de MR, zoals wijzigingen van het schoolreglement. Buiten het 
formele deel van de werkzaamheden van de MR, is het heel fijn en bovendien ook gezellig om op deze 



 

 

manier betrokken te zijn bij school. Als er meer dan twee ouders zich kandidaat stellen, worden voor 
de zomer verkiezingen uitgeschreven.  
Heb je interesse in deze leuke functie of heb je een andere vraag aan de MR? Stuur dan een email 
naar mr@tronde.nl  
  

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

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

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 
 

Boogie Woogie Mondriaan 
In de Kunstweek zijn we in de onderbouw uiteraard 
ook hard aan de slag gegaan in Mondriaans stijl. De 
primaire kleuren die Mondriaan belangrijk vond 
stonden centraal. Er zijn veel schilderijen, kaarten 
en kunstwerken gemaakt bij de lessen van juf Afke. 
We hebben tijdens werktijd soms ook geluisterd 
naar de lievelingsmuziek van Piet Mondriaan; de 
Boogie Woogie. Het was een inspirerende en 
gezellige week! 

  
 

**************************************************************************** 
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Nieuws van de bovenbouw 

 
Goede toevoeging 

We zijn met de school naar het Mondriaanhuis 
geweest. Het Mondriaanhuis ligt in 
Amersfoort en je leert er over Piet 
Mondriaans leven. Het tegenwoordige 
Mondriaanhuis is het huis waar Piet 
Mondriaan zelf vroeger woonde. We gingen 
met de fiets naar Amersfoort. 
In het Mondriaanhuis zelf was het heel leuk en 
interessant. Iedereen vond het (volgens mij) 
heel leuk. We zijn erheen gegaan voor de 
kunstweek. Die ging over Piet Mondriaan en 
daarin hadden we het over Mondriaans leven, 
hier paste een bezoek aan het Mondriaanhuis 
goed bij. Ik vind het een goede toevoeging aan 
de kunstweek. 
Tycho Loer BB2 

 

Het grote geschiedenisspel 
In elke bovenbouw geef ik groepslessen over 
de Tweede Wereldoorlog. Wat mij elke keer 
opvalt is de grote betrokkenheid bij het 
onderwerp van de kinderen. In een vijftal 
lessen geef ik informatie over het ontstaan van 
de oorlog, waarom Hitler aan de macht kon 
komen, de jodenvervolging, het verzet, de 
hongerwinter, de bevrijding, etc. De 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 
(WOII) leren ons veel over: het belang van 
vrijheid, democratie en rechtsstaat; 
antisemitisme (Jodenhaat), haat tegen Sinti en 
Roma,  discriminatie en uitsluiting; andere 
vormen van haat en hoe je die kunt herkennen. 

We sluiten het project af met het grote geschiedenisspel, waarin hun kennis getoetst wordt. In april 
gaan we weer naar de Stenen Man (adopteer een monument), waar de kinderen bloemen leggen en 
zelfgemaakte gedichten voordragen.  
Albert 

 
**************************************************************************** 
Creatief nieuws 
 

Ons eigen Mondriaanhuis 

Mondriaan was een kunstschilder en werd geboren in Amersfoort. Zijn vader was een onderwijzer en 
een tekenleraar. Hij is de persoon die Mondriaan leerde tekenen. Piet kreeg de smaak te pakken en 
verhuisde naar Amsterdam om daar de kunst van het schilderen verder te leren. Hij zocht mensen op 
die hem inspireerden en hij ontwikkelde zichzelf.  
Eerst vond Piet Mondriaan dat kleuren in een kunstwerk niet belangrijk waren. Hij werkte vooral met 
grijs- en bruintinten. Alles wat hij schilderde was te zien in de wereld, bv. vaas, bloem, enz.  Later koos 
hij ervoor om meer abstracte werken te gaan maken waarin kleur en lijnen belangrijker waren dan de 
'tekening' zelf. 



 

 

  
Hij ging steeds meer werken met de drie primaire kleuren (blauw, rood en geel) en met zwart en wit. 
Dat is goed terug te zijn in zijn bekendste werken met de zwarte lijnen en de witte, blauwe, rode en 
gele vlakken. 
Het atelier in Parijs was voor Piet een bijzondere plek. Toen hij daar in trok, schilderde hij alles wit. De 
plafonds, de vloeren, de telefoondraden, de lichtknopjes. Echt alles. Daarna voegde hij zijn bekende 
kleuren toe. Mondriaan maakte in Parijs dus niet alleen zijn abstracte schilderijen, maar woonde er 
ook in. Zijn eigen Mondriaanhuis. 
 
De midden- en bovenbouw hebben tijdens de kunstweek samengewerkt aan 't Ronde Mondriaanhuis. 
Een ware kleurexplosie. Een project om trots op te zijn. 
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Nieuws van de sportcommissie 
 

Handbal- korfbal- en honkbaltoernooi 
Het was even spannend, maar het is toch gelukt om zowel voor groep 5/6 als groep 7/8 een 
handbalteam te formeren. Beide teams hebben nog ruimte voor een reservespeler, dus mocht jouw 
kind 1 maart alsnog mee willen doen met het schoolhandbaltoernooi, mail dan even naar 
sport@tronde.nl om te horen of dat plekje nog steeds beschikbaar is. Aanmoedigen en toejuichen kan 
natuurlijk ook. Beide teams spelen in de middag in de sporthal nabij Fort33. 
 
De volgende twee schooltoernooien na het handbaltoernooi zijn overigens ook alweer bekend, dus 
noteer maar alvast in je agenda; Het korfbaltoernooi is op woensdagmiddag 12 april en tevens 
organiseren de Red Caps op 29 mei (2e pinksterdag) een honkbaltoernooi. Verdere informatie volgt via 
de mail en het scherm in de hal. Voor het korfbaltoernooi kan je jouw kind alvast opgeven via deze link 
 

Voetbaltoernooi, of toch niet… 

In de meivakantie zal het 
schoolvoetbaltoernooi georganiseerd gaan 
worden, waarschijnlijk de eerste maandag van 
de vakantie, maar…. We zijn dringend op zoek 
naar een coördinator/aanspreekpunt vanuit ‘t 
Ronde voor dit toernooi! Het 
schoolvoetbaltoernooi is altijd zeer geliefd en 
vorig jaar wisten de dames uit de bovenbouw 
het zelfs tot de eerste plaats te schoppen! Het 
zou toch zonde zijn als we dit toernooi aan 
ons voorbij zouden moeten laten ‘schieten’. 
 
Dus meld je alleen of samen met een andere ouder aan en dan zullen Bas en ik jou wegwijs maken in 
de leukste vrijwilligersfunctie die er bestaat. 
 

 
  

mailto:sport@tronde.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNLta1X0bya85FaESXXLS0X9ILWhdhvwjhS8SuTs4qARaauw/viewform
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Belangrijke data 2022-2023 
 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2022-2023 

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 
MB-party  vrijdagavond 24 maart 2023 
OB familieavond vrijdagavond 31 maart 2023 
ALV   donderdagavond 1 juni 2023 
Sportdag  vrijdag 2 juni 2023 
Musical 8e jaars  dinsdagavond 4 juli 2023 
Schoonmaakavond woensdagavond 5 juli 2023 

 
************************************************************************** 
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Nieuws van buiten 
 
De GGD op school ‘t Ronde 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen 
te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. 
 

Gezondheidsonderzoeken op school 
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een 
uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als ouder/ 
verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. 
Het onderzoek sluit aan op de contactmomenten die u op het consultatiebureau heeft gehad. Naast 
een check van oren, ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op school, 
thuis en in de omgang met vriendjes. 
In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs  

 
Het hele jaar bereikbaar 

Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over 
gezond opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:  

- Zindelijkheid / hygiëne; 
- Schoolverzuim 
- Ontwikkelingsachterstand; 
- Gedragsproblemen (bv. hyperactief, agressief); 
- Gebrek aan sociale vaardigheden; 
- Slaapproblemen; 
- Eetproblemen; 
- Opvoedingsproblemen; 
- Pesten; 
- Verdenking kindermishandeling; 
- Gehoor / ogen / (schrijf)motoriek; 
- Groei / lichaamshouding; 
- Media-gebruik 
- Thuissituatie; 

 
Vaccinaties 

De GGD voert ook het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een 
aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind 
negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio 
en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. 

 
Het GGD-team van ‘t Ronde 

Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 
Vragen kunnen via het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden. 
Kijk op www.ggdru.nl  hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken. Of neem rechtstreeks contact op met 
de jeugdverpleegkundige van de school van uw kind. Dat is in Leusden en Achterveld Danielle 
Kooijman. Zij zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden of contact met u opnemen. 
dkooijman@ggdru.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs
http://www.ggdru.nl/
mailto:dkooijman@ggdru.nl

