
 

Nieuwsbrief ’t Ronde, maart 2022 
 

Met alles wat is 
Sinds de voorjaarsvakantie kunnen we eindelijk weer iedereen in de 
school ontvangen. Wat voelt dat goed! Het bubbelt en het bruist 
weer. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen weer ‘gewoon’ 
door elkaar lopen.  
Terwijl wij in Nederland genieten van onze ‘herwonnen vrijheden’ 
zijn veel andere mensen op de vlucht voor een onveilige situatie in 
hun land. Het kan verwarrend zijn om aan de ene kant heel 
enthousiast te zijn over je weekendplannen en te genieten van het 
mooie weer en aan de andere kant zorgen te hebben over de toekomst en verdriet te hebben voor 
slachtoffers en de wereld op zich. En soms zelfs alles tegelijk te voelen. Met alles wat is wensen wij 
iedereen een heel mooi weekend. 
  
Zonnige groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Van harte welkom Quinten, Jolie, Borre en Marley! We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn zullen 
hebben op ’t Ronde. 

 

Gewijzigd testbeleid 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee 
keer per week preventief een zelftest te doen is vervallen. Wel blijft het 
advies om bij klachten een (zelf)test te doen. We zullen de tests niet meer 
in de klassen uitdelen. Kinderen die graag een test willen, kunnen dit 
aangeven bij de leerkracht. 
 

Gevonden voorwerpen 
Nu iedereen weer welkom is in ons schoolgebouw: kijk even bij de 
gevonden voorwerpen in het voorportaal. Er liggen/hangen meerdere 
jassen, vesten, truien, sjaals etc. etc.. Na het paasweekend (15-18 april) 
gaat alles weg. 

 

Brief van meester René 
Lieve ouders, collega's en kinderen van 't Ronde,  
Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor het gezellige en fijne afscheidsmoment van vorige week 
vrijdag. Normaal schreef ik de afscheidsliedjes. Hoe bijzonder is het om nu zelf verrast te worden met 
een lied van Marjan gezongen door de hele school. Super leuk!! En wat een lieve reacties via mails, 
appjes, kaartjes, tekeningen en cadeautjes. Dat waardeer ik enorm. 
De 22 jaar - onderbouw op 't Ronde - zijn fantastisch geweest. Ik kijk met trots terug op een heel 
mooie werkperiode. Ik hoop dat ik de kinderen die ik heb mogen begeleiden, iets moois voor het leven 
heb kunnen meegeven. Met alle leeftijdsgroepen heb ik met veel plezier vanaf 1985  mogen werken in 
het onderwijs. Echter, werken met de kleuters was wel een top cadeautje. Ze zijn zo onbevangen, puur 
en super eerlijk, dat ga ik toch wel missen. Maar waar een deur dicht gaat gaan er ook weer deuren 

open. Met omdenken en positief in het leven staan lukt alles, nou ja alles  in ieder geval heeeeel 

veeeel . Ik ga me nog regelmatig laten zien op 't Ronde weliswaar in een andere rol. 
 



 

Ik wil jullie graag bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking van de afgelopen jaren en 
kom jullie vast nog wel tegen in Leusden of op school. 
Hartelijke groet, René van Gameren  
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Voor peuters begint het bij verwondering 
De winterspullen hebben we opgeruimd en langzaam komen onze groepen in lentesferen. Deze weken 
zijn we ook extra bezig met tellen en cijfers. Tot 10 tellen lukt vaak wel. Maar hoeveel is 3? Welk cijfer 
is 5? En hoe kun je nu 3 jaar zijn, maar als de juf kinderen telt ben je plots nummer 5!?! Joël kan zich 
daar erg over opwinden… 
Wiskunde lijkt ver weg bij peuters. Maar dat is niet zo. Wiskunde komt voorbij bij de ordening van 
bloemblaadjes, het ritme van een liedje, het bouwen van een roze toren, de opeenvolging van de 
seizoenen en de cirkel van de maan. Voor peuters begint het bij pure verwondering. Met verschillende 
activiteiten scheppen we orde in de indrukken die ze opdoen. 
De rekenstokken en montessori cijfers helpen om abstract concreet te maken. De verschillende 
werkjes op de themakast ondersteunen daarbij. Van de gouden doos met telkabouters tot de boekjes 
en het sorteren van de gekleurde stokjes en bloemen. 



 

 

De BSO heeft een kinderraad 
De 6+ groep van de BSO heeft sinds kort een kinderraad. Leah vertelt 
erover: ‘Elke eerste maandag van de maand is er een vergadering van 
de kinderraad. We overleggen over verschillende dingen. We hebben 
het bijvoorbeeld al over de indeling van de groep en over eten en 
drinken gehad. Door de kinderraad is er bijvoorbeeld voor gezorgd dat 
we beginnen met 2 crackertjes eten en dat we tot 16:00 uur fruit 
mogen pakken. Binnenkort wisselt de kinderraad van dag zo kan  
iedereen die dat wil in de kinderraad komen.’   
 
 

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 
Daniël: Mijn vader is vandaag jarig! Hij is 15 jaar geworden! 

 
Handenarbeid in de onderbouw 
Afgelopen maand is Afke begonnen met het geven van de 
handenarbeidlessen aan alle groepen van de onderbouw. Wat was 
het leuk. In groepjes van maximaal 8 kinderen werd er gewerkt aan 
de opdracht. De eerste les hebben de kinderen een ballon beplakt 
met kranten en behangerslijm. Papier maché dus. Veel kinderen 
vonden het de eerste minuten best een beetje vies, maar al snel 
waren ze helemaal fan. Lekker met je handen in de slijm. De tweede 
les hebben we de papieren ballen beschilderd. Het zijn prachtige 
paaseieren geworden die nu in de klas hangen. We zijn ruim op tijd 
voor pasen en kunnen nog volop van deze kunstwerken genieten. 

 

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl
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Nieuws van de middenbouw 

Gele dingendag 
Maandag 21 maart was het ‘Wereld Poëziedag’. De 
kinderen van MB1 stonden daar bij stil door in de 
leestijd uit een gedichtenbundel te lezen. Een 
aantal kinderen las een mooi gedicht voor. Ook 
werkten we met het gedicht ‘Gele dingendag’ van 
Diet Groothuis. We kregen 6 stroken met de 
dichtregels van het gedicht en legden deze in de 
mooiste volgorde volgens onszelf. Hierdoor zijn 
met dezelfde dichtregels heel veel verschillende 
gedichten gemaakt. Tenslotte hebben we ons 
gedicht heel mooi opgeschreven en versierd met 
tekeningetjes van gele dingen.  
 

En óf ze goed hadden opgelet 
Op donderdag 17 maart brachten de kinderen van groep 3 een bezoek aan de bibliotheek. Om te 
kijken of ze alles wat werd verteld goed hadden mee gekregen, werden er veel vragen gesteld, die de 
kinderen konden beantwoorden met een rood of een groen bordje. Nou, en óf ze goed hadden 
opgelet! Vervolgens was de opdracht om een speurtocht te doen. Zo vonden ze hun weg door de 
bibliotheek en konden ze meteen even heerlijk bewegen. Tot slot werd er voorgelezen en maakten ze 
nog een smakelijk lettersoepje. Wat was het een feestje. De kinderen kunnen gratis lid worden van de 
bibliotheek en dan fijn boeken lezen. Een aanrader! 

 

 
 

Prachtige bloemenweiden 
Wat zijn we blij met de mooie lentedagen! 
Lekker buiten spelen, eten en lezen in de 
zon, genieten van alle bloeiende bomen 
en lentebollen. De kinderen van de 
middenbouw hebben de klas opgefleurd 
met hun prachtige bloemenweiden 
(gemaakt met oliepastel). 

      

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



 

Nieuws van de bovenbouw 
 
Barok met Duitse zang 
Maandag 21 maart is de bovenbouw naar de Johannes Passion geweest. Een muziekstuk van Bach. Een 
week eerder hadden we in de klas al uitleg gekregen over wat ons te wachten zou staan. Klassieke 
barok muziek met Duitse zang die ons het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth vertelt. De 21ste was 
een mooie dag met veel zon en een aangename temperatuur. Het wandelingetje naar de St. Jozefkerk 
was daarom ook eigenlijk best lekker. In de kerk mochten we plaatsnemen op de houten banken die 
als een U om het toneel heen stonden. Het orkest bestond uit drie violisten, een organist, een cellist, 
een luitist, twee muzikanten op de dwarsfluit, een (jacht)hobo en vier zangers. De verteller vertaalde 
voor ons de teksten en de muziek die we hoorden. Een uur lang geconcentreerd luisteren is soms best 
lastig, maar wat hebben onze kinderen dat goed gedaan. Er was dan ook niet alleen applaus voor het 
orkest maar ook voor de kinderen. 
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Sportief nieuws 
 

Feestje voor sportieve kids en juichende ouders 
Wat was de voorjaarsvakantie weer een feestje voor de kids die van balsport en teamspel houden, en 
ook voor de ouders die hun kind graag aanmoedigen. We konden weer! 
Woensdag 2 maart was er een handbaltoernooi voor de bovenbouw en het team van ’t Ronde heeft 
met eindeloze energie en motivatie het tot een 2e plek weten te schoppen in de finales, chapeau! 
Donderdag 3 maart mochten twee teams uit de middenbouw hun beste dribbeltje laten zien, beide 
teams hebben hun best gedaan voor een plekje in de finale en ondanks de inzet en het flitsende 

teamspel, waren sommige tegenstanders net een 
maatje te groot. 
Mocht je de smaak te pakken hebben gehad of er bij 
een volgend toernooi ook graag bij zijn?! 
Dan heb je geluk, want maandag 25 april is het 
schoolvoetbaltoernooi voor de midden- en bovenbouw 
in Achterveld. Je kunt je hier tot 30 maart voor 
inschrijven. Zie de mail voor meer informatie. Op 
woensdag 8 & donderdag 9 juni zal er het 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd gaan worden. 
Hier volgt later meer informatie over via de mail. Dan 
nog een laatste mededeling; Onze kids zijn kanjers op 
het gebied van zelfstandig werken en samen met 

elkaar overleggen, toch hebben ze tijdens een sporttoernooi een ouder nodig die hun groepje wil 
begeleiden. Daarom zijn wij vanuit de sportcommissie ook ontzettend dankbaar naar de 
ouders/verzorgers die zich hiervoor opgeven. Zonder hen zou het toernooi niet compleet zijn. 
Sportieve groet, Bas & Kasper 
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Belangrijke data 2021-2022 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2021-2022 
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 
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 
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http://www.montessorischool.nl/


 

Nieuws van buiten 
  

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

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

 
Kayleigh 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? 
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De jeugd van tegenwoordig - enquête voor kinderen 
‘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 
  

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG


 

 


