Nieuwsbrief ’t Ronde, januari 2022
De zon schijnt
En dat vinden we fijn! Na de donkere voorgaande weken, konden
we het stralende uitzicht van vandaag wel gebruiken. Ook zijn we
erg blij dat het kabinet de quarantainemaatregelen deze week
heeft versoepeld. Nadat we net twee groepen naar huis hadden
moeten laten gaan, konden ze de volgende dag gelukkig weer
gewoon naar school. Zoals in heel Nederland, gaat ook op ‘t Ronde
het coronavirus flink rond onder jong en oud. Ondanks ons flexibele
team, kan het toch voorkomen dat het soms niet lukt voor alle
groepen een leerkracht te hebben staan. Het kan voorkomen dat een groep - zonder dat we dit lang
van te voren te kunnen aangeven - alsnog niet naar school kan komen. Houd je mail deze tijd daarom
extra goed in de gaten.
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde
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Nieuws van ’t Ronde
Welkom voor onze nieuwe leerlingen
Van harte welkom Mark, Milan, Lea, Sam en Dominika. We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn
zullen hebben op ’t Ronde.

Ronde Journaal
De kinderredactie heeft voor het eerst een echt Ronde Journaal gemaakt. Regelmatig zullen er nieuwe
Ronde journaals op de website worden geplaatst. Zo blijven jullie goed op de hoogte wat er op onze
school allemaal gebeurt. Ga naar de site: https://www.montessorischool.nl/van-de-kinderen/#menu2

Een vlo op mijn been
In een eerdere nieuwsbrief schreven we al eens over
theaterlezen voor kinderen die extra leeskilometers
moeten maken. Omdat de kinderen zo enthousiast zijn,
bijgaand een foto van een voorbeeld. Theaterlezen is
niets meer en niets minder dan samen hardop
voorlezen voor publiek. Het lijkt op toneelspelen,
maar in dit geval leer je geen tekst uit je hoofd. De
kinderen lezen om de beurt, ieder heeft een eigen rol.
Ze oefenen de tekst een paar keer, onder begeleiding
van een volwassene. Als ze de tekst vloeiend kunnen
lezen zijn ze klaar voor de voorstelling, bijvoorbeeld
voor de eigen klas.
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde
Welkom
Welkom Evelin, Emma en Luc! Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op de kinderopvang van
‘t Ronde.

Aankleden maar, en gaan
‘Wie gaat er mee een frisse neus halen?’ ‘Ja,
mijn neus wil wel opgehaald’ roept een peuter
enthousiast. Eenmaal op de gang zijn we best
wel even bezig, pff wat moeten we nu toch veel
aan als we naar buiten gaan.
Dikke jassen of zelfs een heel pak. En waar
begin je dan? Als je armen er al in zitten,
worden de benen een uitdaging. En dan komen
de mutsen, sjaals en handschoenen of wanten
nog. Nog een leuke uitdaging, met je
handschoenen nog iets aan je voeten zien te
krijgen. Je leest het al, onze kinderen moeten
niet alleen flink nadenken over hoe aan te
kleden, ook de volgorde is een behoorlijk
denkproces.
In deze wintermaanden besteden we extra veel aandacht aan aankleden. Dit doen we op de gang,
maar ook tijdens het verschonen en het naar bed gaan. Of gewoon in een lesje tijdens de kring. De ene
keer doen we een gericht lesje in het aan en uittrekken van sokken, een vest, een trui… Maar een
sorteerwerkje waarvoor we even alle sokken nodig hebben is stiekem ook weer meteen een
motorische oefening. In onze montessori kast liggen aankleedrekjes, dit zijn rekjes met diverse soorten
sluitingen. Zo kunnen we gewone knopen, drukknopen, klittenband en ritsen oefenen. En als het rekje
open is, lijkt het net een raampje (kiekeboe), en dan maken we hem weer dicht. Naast onszelf
aankleden zijn we tot slot druk met het aankleden van de pop en een heuse aankleedtak, wordt de
glazen sneeuwpop ‘aangekleed’ met wolletjes, hangen we de winterwas op, gesorteerd op kleur en ga
zo maar door…

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
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Nieuws van de onderbouw
Leuke opmerkingen van kleuters
Een van de kleuters heeft een heel leuk weekend gehad: "Wij zijn bij opa en oma gaan boerenmetten."
Een ander kindje had een broer met corona: “Mijn broer had eerst corona en nu heeft hij nog steeds
krachten.”

Monsterlijke week
Het thema van de voorleesdagen dit
jaar is monsters. In de onderbouw zien
we de komende dagen extra veel
monstertjes. Niet alleen de kinderen
zelf, maar ook hun tekeningen, knutsels
filmpjes en boeken. Deze
voorleesdagen zijn afgetrapt met het
boek ‘maar eerst ving ik een monster’,
waar we met de kamishibai naar
geluisterd en gekeken hebben. Een kort verhaal over een kindje die naar bed
moet, maar eerst monsters gaat vangen. Tip: Als je deze dagen bij de
bibliotheek prentenboeken leent, krijg je er een leuke goodiebag bij. Kijk voor
meer informatie op
ttps://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/Gratis-goodiebag.html
Zaterdag 5 februari om 10:00 uur is er een online voorleesfeestje vanuit bibliotheek Leusden, voor
peuters en kleuters - achter elkaar. Schakel hierbij in via de website:
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/De-Nationale-Voorleesdagen-2022.html
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Nieuws van de middenbouw
Gewoon een mooi werkje
Anniek Loer uit MB1 maakte een gedicht en een haiku over een vulkaanuitbarsting.
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Nieuws van de bovenbouw
Dino’s kleien
Klas BB2 heeft een dino tentoonstelling
gemaakt! Er zijn veel opdrachten uitgevoerd:
tekeningen gemaakt, achtergrond, dino´s
kleien, spreekbeurt houden,
opzoekopdrachten etc. Vijf kinderen hebben
samen hun best gedaan om een achtergrond
te maken. Vier kinderen hebben een tekening
gemaakt en er zijn 24 dino´s gekleid. Zoals je
ziet heeft iedereen heel erg zijn best gedaan
op zijn/haar werk. Dat noem je: Team work!
Text geschreven door: Evi Fokker, Fé Porrio en
Jule Dijkshoorn
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Belangrijke data 2021-2022
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl

Vakanties 2021-2022
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022
vr 15 april t/m ma 18 april 2022
wo 27 april 2022 in meivakantie
ma 25 april t/m vr 6 mei 2022
do 26 mei en vr 27 mei 2022
ma 6 juni 2022
ma 11 juli t/m vr 19 aug 2022

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2021-2022
Studiedag 3
Studiemiddag 4
Studiedag 5
Studiemiddag 6

vr 25 februari 2022, dag voor voorjaarsvakantie
do 14 april 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor paasweekend
di 7 juni 2022, dag na pinksterweekend
vr 8 juli 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor zomervakantie
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Nieuws van buiten
Voor kinderen en jongeren
Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, niet lekker in hun vel zitten of het thuis
lastig hebben is een groep vaak fijn. Ze ontmoeten er kinderen of jongeren die in een herkenbare
situatie zitten en leren van, en met elkaar. De groepen worden begeleid door ervaren
trainers/hulpverleners.
Deelname is gratis of de kosten zijn beperkt en er is geen indicatie of beschikking voor nodig.
Klik op de link voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.
● Bij de Kameleon Thuis: voor kinderen 4 - 7 jaar die thuis stress ervaren door geldzorgen,
conflicten of omdat ze opgroeien met een ziek gezinslid of andere problemen. Start 31
januari.
● KIES groep, voor kinderen 8 - 12 jaar die een echtscheiding meemaken. Ook 2
bijeenkomsten voor de ouders.
● Hier ben ik! Voor kinderen die weerbaarder willen worden en meer plezier willen beleven
aan sociale contacten. Er starten meerdere trainingen voor verschillende leeftijden. Mail
met Corinne Mooren voor de laatste plekjes.
● Voor kinderen van ouders met psychische problemen of van ouders met een verslaving
starten bij Jellinek in Amersfoort doe-en praatgroepen voor kinderen en jongeren. Ook
kinderen en jongeren uit Leusden zijn hier welkom. Lees hier meer over deze groepen.

Voor ouders/opvoeders - omgaan met autisme
Vorig jaar kregen we veel positieve reacties op de thema-avond over Autisme en familie en ook de
groep Opvoeden met Autisme was helemaal volgeboekt. Daarom bieden we het dit jaar opnieuw aan.
Meer informatie en aanmelden via de links hieronder.
● Thema-avond over Autisme en familie, 9 maart , Meer informatie: Corinne Mooren
● Opvoeden met Autisme, vijf bijeenkomsten vanaf 30 maart. Meer informatie: : Corinne
Mooren
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Stap vier dagen de magie van de Flint in Amersfoort binnen
De theaters mogen weer open en hoe fijn is dat! Volgens de De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
is het nu officieel: het actief of passief beleven van kunst bevordert de gezondheid. De kracht van
theater belangrijker dan ooit in deze lastige corona tijd voor de kinderen. Deze voorjaarsvakantie
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even stralen op het toneel van het theater. 4 dagen zingen,
dansen en acteren, dat ga jij doen tijdens De Musical4daagse. De Musical4daagse is een uniek project
dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken de
docenten binnen vier dagen een musical. De Musical4daagse zorgt ervoor dat de kinderen (en de
ouders) zich bewust worden wat theater kan betekenen. Maar dat niet alleen, iedereen die meedoet
met De Musical4daagse krijgt een ervaring om nooit meer te vergeten. Als de kinderen later
het theater binnen stappen zullen ze altijd aan het moment denken wanneer zij op
het toneel stonden tijdens De Musical4daagse.De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12
jaar. Voor jou en voor je ouders een unieke ervaring. En dat is bijna net zo cool als het feit dat De
Musical4daagse samenwerkt met ruim 15 theaters in heel Nederland. In elke vakantie, 4 dagen
zingen, dansen en acteren. Je hebt geen ervaring nodig. Het theater is voor ieder kind. Zie jij jezelf
daar al staan? Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de spotlights. Het
publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel magisch.
www.musical4daagse.nl/amersfoort. Wat is belangrijk om te weten?
- 28 februari t/m 3 maart 2022 Flint Amersfoort
- 09:00 tot 14:00
- 6 t/m 12 jaar
- 4 dagen zingen, dansen en acteren

