Nieuwsbrief ’t Ronde, november 2021
Pandemoe en Sinterfit
Persconferenties, mondkapjes, quarantaine, testen of liever niet
testen. We hebben er allemaal genoeg van. De stemming op school
is er gelukkig niet minder om. Op aangepaste wijze genieten we van
de weeksluitingen en bereiden we ons voor op de komst van
Sinterklaas. We hopen dat hij en zijn Pieten fit blijven en ons
volgende week kunnen en mogen bezoeken. De kinderen zijn
prachtige tekeningen voor hen aan het maken en ze oefenen liedjes
en dansjes die ze voor Sint en zijn Pieten kunnen opvoeren op
vrijdagmorgen 3 december. Vanaf 12.30 zijn de kinderen die middag vrij. Wij wensen iedereen alvast
een heerlijk avondje! Enne… denk aan de studiedag op maandag 6 december.
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 Suze en Senna in OB1, Doede in OB2 en Amélie en Matthijs in OB3. We hopen dat
jullie en jullie ouders het fijn zullen hebben op ’t Ronde.

Testbus GGD
Goed om te weten: op werkdagen staat er een mobiele testbus van de GGD in Leusden op de
parkeerplaats naast de Korf. Van 13.00 tot 16.00 is inloop mogelijk zonder afspraak. Voor kinderen
onder de 16 moet er een volwassen begeleider mee.

Kinderredactie
Emma, Anne en Ronja hebben enthousiaste stukjes geplaatst van de laatste weeksluitingen en van de
officiële ingebruikname van het nieuwe speeltoestel. Nogmaals hartelijk dank aan onze sponsor het
Lateifonds! Neem eens een kijkje op de Kinderpagina van onze website:
https://www.montessorischool.nl/van-de-kinderen/
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde
Welkom
Sami en Vighor van harte welkom op onze groep! We hopen dat
jullie en jullie ouders het heel fijn gaan hebben op ‘t Ronde.

Net als op school
Bij ons liggen veel Montessoriwerkjes die ook in de klassen
liggen. Natuurlijk de roze toren en de bruine trap, maar ook
dingen als de kleurenspoelen en de cilinders. Wanneer we een
nieuw thema introduceren proberen we ook extra aandacht te
schenken aan zo’n werkje. Komende tijd besteden we aandacht
aan de kleurenspoelen.

Nu Sint in het land is, is onze aandachtskast ook aangepast. We proberen aan te haken bij wat er
speelt. De kinderen kunnen pakjes sorteren, Sint aankleden, pepernoot tellen, kleurplaten maken of
boekjes lezen. Daarbij letten we dan extra op het benoemen van kleur. ‘Pak het paarse pakje maar….’
en ‘ik zie , ik zie…’. Sorteren op kleur, het gooien van pittenzakjes naar de juiste kleur, etc.
Nieuwsgierig als kinderen zijn doen ze graag mee en pakken ze daarna ook weer vaker zo’n werkje uit
de kast. Zoals Maria Montessori al zei: “Het kind zal weerspiegelen wat de volwassene hem te bieden
heeft."

Creaties van pepernotenklei
Ook de BSO haakt aan op wat er speelt onder de kinderen. Dat kunnen seizoenen zijn, Pasen, kerst en
nu natuurlijk Sinterklaas. We hebben een aandachtstafel gemaakt. Met sint spelletjes erop, een mooi
boek erbij. En alles staat klaar om zelfstandig pepernoten te bakken. Ook kunnen de BSO kinderen
doosjes inpakken. En wat ze nu heel leuk vinden is spelen met pepernotenklei. Er worden heel mooie
creaties gemaakt. De andere kinderen mogen raden wat het is.

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
Tijd voor appelmoes
De blaadjes vallen van de bomen, het weer wordt guur en na een leuke bosles was het tijd voor
appelmoes. Natuurlijk niet uit een potje, maar zelfgemaakte appelmoes. Juf Laurene had voor ons
appels meegenomen uit de boomgaard van haar ouders, dus echte biologische appelmoes!
Na een lesje over de appel hebben de kinderen van onderbouw 2, onder begeleiding van Bianca, zelf
de appels in stukjes gesneden, om er vervolgens heerlijke appelmoes van te maken. Wat hebben we
zitten smullen!

Kleuterkabouters
Zien jullie al die mooie rode mutsjes? Dat zijn onze
lieve kleuterkabouters. Ze waren op ontdekkingsreis in
het bos. Heel spannend, zo in de mist... En wat ze
ontdekt hebben? Té veel... sterretjesmos,
paddenstoelen, schimmels, blaadjes, takjes, holletjes
van dieren, miertjes, vogels, pissenbedden,
boomschors... Inderdaad, té veel. Het was ook een té
leuke dag!

Herfstmuseum
We hebben met de herfst heel mooie en spannende herfstschatkistjes gemaakt. Eerst hebben we de
buitenkant in mooie herfstkleuren geschilderd en daarna de binnenkant met echte goudverf. Ze zijn
supermooi geworden. Toen de kistjes klaar waren mochten de kinderen er hun eigen herfstschatten in
bewaren. De kistjes hebben een tijdje in de klas gestaan wat heel mooi stond, het leek wel een
herfstmuseum.
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Nieuws van de middenbouw
Enthousiaste onderzoekers
Met de vijdejaars hebben we ook dit jaar
braakballen van uilen uitgeplozen. Eerst kregen de
kinderen een uitgebreid lesje over de meest
voorkomende uilensoorten in Nederland en hun
eigenschappen en leefgewoonten, daarna mocht
elke leerling een braakbal helemaal uit elkaar
halen en de gevonden botten schoonmaken,
sorteren en determineren. Alle kleine
onderzoekers gingen enthousiast aan de slag!
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Nieuws uit de bovenbouw
Samen sociaal online
De bovenbouw doet elk jaar mee aan de week van mediawijsheid. In deze week besteden we
aandacht aan kritisch, leerzaam en positief mediagebruik. Dit jaar stond deze week in het teken van
samen sociaal online. Het programma van Mediamasters neemt ons op een interactieve manier mee
in deze wereld. De kinderen hebben enorm genoten van het uitvoeren van de opdrachten. Door de
opdrachten samen uit te voeren zijn we niet alleen online socialer geworden, maar hebben we ook in
de klas aan een socialer klimaat gewerkt.

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

Creatief nieuws
De middenbouw kijkt goed
Keizer Rudolph II van Oostenrijk liet door zijn hofschilder Arcimboldo
een portret van hemzelf maken voor het huwelijk van Aartshertog Karel
II en Maria van Beieren. Het werd niet zomaar een portret, maar een
geschilderd gezicht bestaand uit groente, fruit en bloemen.

De middenbouwers wisten zelf ook van bijzondere materialen portretten te maken. Kijk maar eens
goed.

Daan

Ian

Dago

Super glad in de middenbouw
Speksteen is een zeer zachte steensoort en wordt voornamelijk gevonden in
India en Brazilië. De steen is makkelijk te bewerken en dus stropen de kinderen
van de middenbouw hun mouwen op en gaan ze schuren en gladmaken.
De naam speksteen dankt deze steen aan het feit dat zowel de speksteen als
het speksteenstof vettig aanvoelen. Het witte poeder dat uit de steen komt is
talk. Zo heerlijk zacht voor de huid.
We werken met nat schuurpapier dat steeds minder grof wordt. Van
schuurspons met korrel 100 naar schuurspons met korrel 240. Van
schuurpapier met korrel 500 naar schuurpapier met korrel 1200. Door mooie
ronddraaiende bewegingen te maken wordt het geheel steeds gladder. Tot slot wordt het steentje in
de steenwas gezet en hebben de kinderen een heerlijke gladde ‘voelsteen’ voor in de hand of voor aan
een ketting.

Stop Motion in de bovenbouw
De bovenbouw is bezig met het maken van stop motion filmpjes. Allereerst hebben we gekeken naar
de uitvindingen van de Zoötroop en de Fenakistiscoop van halverwege de 19de eeuw. Twee
verschillende apparaten die het mogelijk maakten om losse plaatjes
kort achter elkaar te bekijken, waardoor de illusie van bewegende
beelden ontstond. Het principe van deze twee apparaten gebruiken
de bovenbouwers ook voor hun eigen filmpje.
De bovenbouwers zijn in hun eerste les gestart met een werkwoord,
een personage en een zelf verzonnen verhaaltje. Hun ideeën hebben
ze verwerkt in een storyboard en een decor.
In de tweede les gingen ze met een camera aan de slag. De
personages moesten steeds een klein beetje veranderd worden
gevolgd door het maken van een foto. Door al die foto’s achter elkaar
te plaatsen en het snel af te spelen, lijkt het alsof de hoofdrolspeler
beweegt. Deze techniek past men ook toe bij tekenfilms.

Op de kinderpagina van www.montessorischool.nl kun je de filmpjes bekijken. Klik hier om er naartoe
te gaan.
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Belangrijke data 2021-2022
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl

Vakanties 2021-2022
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022
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
Middag vrij
Studiedag 2
Middag vrij
Studiedag 3
Studiemiddag 4
Studiedag 5
Studiemiddag 6

vr 3 december, vanaf 12.30 uur.
ma 6 december 2021, dag na Sinterklaas
vr 24 december 2021, vanaf 12.00 middag voor kerstvakantie
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
Lariks op school - inloopspreekuur
Stelt u zich ook wel eens (een van) de volgende vragen?
● 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?
Kom dan eens langs bij 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 8 december
Lianne Straakenbroek denkt en kijkt graag met u mee. Ze is consulent bij Lariks en is vanuit de zorg is
betrokken bij passend onderwijs.
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.lariksleusden.nl/kinderen-jongeren/
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