
 

 

Rond ’t Ronde, november 2022 
 
De Sint is in het land en dat is goed te merken. Afgelopen 
woensdagmorgen was het een rommeltje op school en in de 
klassen. Er waren dan ook rommelpieten langs geweest… 
Gelukkig is de rust inmiddels teruggekeerd en wordt er weer 
geconcentreerd gewerkt in de groepen. 
Langzaam glijden we de feestelijke decembermaand in. Op steeds 
meer plekken gaan de ledlichtjes aan. Wij verheugen ons op een 
ouderwetse fijnedecembermaand met veel warmte en muziek in 
ons Ronde! 
 
Hartelijke groet, 
Het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Van harte welkom Xem, Mats, Jonathan, Sarah, Florian, IJsbrand en Lucy! Wij hopen dat jullie en jullie 
ouders een heel fijne tijd gaan hebben op ‘t Ronde. 

 
Lekker vegen 
De alerte loper heeft het misschien al gemerkt; er ligt een nieuwe mat bij de entree. Het verzoek aan 
iedereen om lekker de voeten te vegen op deze fijne droogloopmat. 
 

Uit de Leusderkrant: ’t Ronde viert pensionering van geliefde meester Albert 
Officieel is Albert Bosveld al in september 2020 met pensioen gegaan. Maar vanwege alle corona-
maatregelen werd zijn afscheidsfeest uitgesteld. Bovendien stond meester Albert ook na zijn 
pensioen nog zeer regelmatig als invaller voor de klas. Afgelopen schooljaar had hij zelfs een vaste 
dag in de bovenbouw. Maar vrijdag 14 oktober was het moment dan daar: Montessorischool ’t 
Ronde nam feestelijk afscheid van een geliefd docent! 
In januari 1979 begon Albert als net afgestudeerde leerkracht 
bij ‘t Ronde, toen nog een klein schooltje. De eerste zes jaar in 
groep 3/4/5 (middenbouw). Daarna gaf hij – tot aan zijn 
pensioen – les aan de bovenbouw (groep 6/7/8). Albert heeft 
de school zien groeien van een kleine schooltje met een 
directeur en 5 leerkrachten, tot het huidige Montessori 
Kindcentrum in het vernieuwbouwde pand aan de Uilenhoeve. 
Nooit heeft hij de behoefte gehad om elders te gaan werken. 
En nooit heeft hij een te hoge werkdruk ervaren. ‘Natuurlijk 
waren er momenten dat het heel druk was, maar dan deed ik 
bepaalde dingen gewoon even niet’, zegt Albert daar over. 
Vele kinderen heeft hij lesgegeven, en later ook weer kinderen 
van oud-leerlingen. Wat hem zo geliefd bij leerlingen maakte? ‘Albert nam ieder kind écht serieus, dat 
maakte hem zo goed!’, aldus een oud-leerling.   
Voorlopig blijft Albert nog beschikbaar als invalkracht op ‘t Ronde. ‘Het zou geen Heintje Davids, maar 
Albert Bosveld-effect moeten heten’, grapt directeur Jeannette Ridderhof tijdens haar toespraak. 
Albert zit sowieso niet graag stil: samen met zijn vrouw maakte hij al verscheidene mooie fietsreizen 
door Europa. En er staat nog meer op de planning: volgend jaar willen ze een rondtocht van ruim 3000 



 

 

km door Spanje maken. Begin 2023 verwacht hij zijn eerste kleinkind. En waar die over 4 jaar naar 
school gaat? Albert hoopt ’t Ronde! 
 

Later in de jeugdzorg 
Mijn naam is Justin Vermaning. Ik ben 17 jaar oud en ben 
tweedejaars student op het MBO. Momenteel volg ik de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het ROC Midden-
Nederland. Ik loop stage bij de peutergroep en BSO op donderdag en 
vrijdag. Ook heb ik stage gelopen bij SNO Woudenberg op de BSO. 
Later wil ik in de jeugdzorg werken. Het lijkt mij een goede stap om 
ervaring op te doen bij 't Ronde, Montessorischool in Leusden. 
 
 

Juf Nandi 
Ik ben derdejaars student aan de pabo op de Hogeschool in Amersfoort. 
Sinds september loop ik stage bij BB3. Ik blijf tot aan de zomervakantie.  
Ik kijk erg uit naar het stagelopen en naar het zelf mogen lesgeven aan de 
kinderen. Ik wil graag juf worden omdat ik kinderen erg leuk vind en ik 
graag iets voor ze wil betekenen. Door de kinderen les te geven denk ik 
dat ik de hen veel leer wat ze in de toekomst goed kunnen gebruiken.  
In mijn vrije tijd dans ik graag, ben ik aan het werk of wat gezelligs aan het 
doen met vrienden :) 
 

Wie o wie? 

De eerste plantjes staan in de tuin en het is tijd voor de volgende, grote, 
stap. De tuintjes gaan nu echt aangelegd worden en daarvoor zijn we op zoek naar hulp van ouders. 
We zijn op zoek naar ouders die op dinsdag 6 december vanaf 8.45 uur kunnen helpen bij de aanleg 
van de tuintjes. Het gaat hierbij om het plaatsen van schapenhekjes om de tuin, het plaatsen van 
stapstenen en het maken van paadjes van houtsnippers in de tuinen. Tijdens het plaatsen van de 
tuintjes krijgen we hulp van een hovenier. We zijn nu nog op zoek naar minimaal 5 hulpouders. 
Dinsdag 6 december is een studiedag voor de kinderen. Dus ook zij mogen deze dag ook de handen uit 
de mouwen steken als ze met hun ouder mee komen. Het gaat dan om bijv. het kruien van 
zand/houtsnippers, maar er is natuurlijk ook ruimte om lekker in een klas te tekenen of later op de dag 
een filmpje te kijken. We zouden het fijn vinden als er een ouder kan helpen om als aanspreekpunt 
voor de kinderen te fungeren en natuurlijk toezicht te houden. Wie o wie zou dit op zich willen 
nemen? 
Werken op een lege maag lukt natuurlijk niet, dus voor de lunch wordt gezorgd. 
Aanmelden via: laurene@tronde.nl 
 
Op donderdag 15 december is de officiële plantdag. Dan zullen de tuintjes voorzien worden van een 
groot aantal planten en bloembollen. Dit gaan de kinderen natuurlijk zelf doen, maar ook hiervoor zijn 
we op zoek naar begeleiding van ouders. We zijn op zoek naar 4 hulpouders, 8.30 uur tot +- 12.00 uur. 
 
Wil je één van de dagen wel helpen, maar kan je niet de volledige tijd? Meld je dan vooral wel aan, 
want dan kunnen we puzzelen met alle beschikbare tijd. Aanmelden via: laurene@tronde.nl 
 

5 december 
Tot grote vreugde van onze kinderen en van ons, is de Sint weer in het land. Afgelopen dinsdag 
hebben we met vele handen de school weer prachtig in de decembersfeer aangekleed. Dank voor 
jullie hulp! 
Op maandag 5 december zullen de Sint en zijn Pieten onze school weer bezoeken. We verheugen ons 
erop! Zorg ervoor dat je kind op tijd op school is, dan kunnen we om 08.20 met de klas naar buiten 
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gaan om de Sint te ontvangen. Aansluitend wordt de Sint welkom geheten in de hal. De kinderen zijn 
deze dag om 12.30 uit. En een kleine reminder, op dinsdag 6 december is er een studiedag en zijn de 
kinderen vrij!  

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

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

Welkom Linne, Elijah, Fenna! 
 

Het belang van een theekransje 
Kinderen (en juffen) brengen heel wat tijd 
door in de 'huishoek'. Er wordt gekookt, 
gekletst, tafel gedekt en veel koffie 
geschonken. Het lijkt onbelangrijk maar 
tijdens deze rollenspellen leren de 
kinderen zoveel. Ze leren nieuwe woorden 
van elkaar en leren luisteren naar elkaar. In 
eerste instantie zie je jonge kinderen enkel 
handelingen herhalen. Later zie je dat ze 
echt een rol op zich kunnen nemen. Nog 
later lijkt het echt een toneelstukje met 
begin en eind. Je ziet dan ook dat ze goed 
op elkaar letten en leren empathie te 
hebben. 
 
De naam 'poppenhoek' gebruiken we dan ook niet. Er is veel meer te doen dan poppen verzorgen! 
Maria Montessori vond al dat kinderen het meest leren van echt materiaal. Bij ons dus geen pratende 
theepotjes of paarse eieren. De koffie wordt hier uit een kleine percolator geschonken. 
 

Kindertaal 
Een van de kinderen heeft een eigen fles met sojamelk. Eens in de zoveel tijd vraagt een ander kind 
om die melk. Dan leg ik uit dat dat andere melk is. Niet van de koe. Vandaag zei één van de kinderen 
'van de dino, kijk maar op de fles!' 
 

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 
 

Rommelpiet 
In de onderbouw hebben de kinderen deze 
week hun laars mogen zetten. Rommelpiet is 
langs geweest in alle onderbouwgroepen. Deze 
doerak heeft overal wel wat achtergelaten, 
maar gelukkig hebben de kinderen geholpen 
om het weer op orde te maken. Hopelijk 
komen we deze Piet 5 december niet tegen…  
 
  
 
 

Zonsondergang met herfstbomen 
Afgelopen weken hebben de kinderen een zonsondergang 
met herfstbomen gemaakt. We hebben eerst hele mooie 
afbeeldingen bekeken 
van allerlei 
zonsondergangen in 
heel veel mooie 
kleuren. Ook deelden 
de kinderen hun 
ervaringen over wat 

zij zelf wel eens gezien hadden. We kwamen er achter dat je 's 
avonds eigenlijk bijna geen kleuren ziet, dus dat de bomen er 
zwart uitzien…. 
 
Eerst hebben we herfstbomen getekend met zwarte stift en vervolgens daar overheen de 
zonsondergang gemaakt met aquarelverf. Ook de kleuren mengen vonden de kinderen heel erg leuk 
om te ervaren. De kunstwerken zijn prachtig geworden! 

          
 

**************************************************************************** 
Nieuws van de middenbouw 

 
Weer heel gezellig 
De klassen zijn prachtig in decemberstijl versierd. Het ziet er weer heel gezellig uit! Maar wat een 
rommeltje hadden de rommelpieten ervan gemaakt. Gelukkig weten de middenbouwers heel goed 
waar alle spullen horen en was alles snel weer opgeruimd. 
 
We hebben ook al prachtige Sinterklaasknutsels gemaakt. Wat een fijne tijd! 



 

 

 
←MB1 
 

                         
 
 
MB2               MB3 → 
  ↓ 

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

Liever verliezen 
Twee 8ste groepers zijn met elkaar in gesprek. Vraagt de één: "Wil jij liever winnen of verliezen?" Het 
antwoord van de ander is: "Nou ... eigenlijk verliezen, want daar kun je meer van leren". 

 

Lekker planten 

Als afsluiting van de Kinderboekenweek konden alle klassen de eerste plantjes planten in hun tuin. 
Maar dat ging natuurlijk niet zonder het eerste voorwerk. Tijn, Erik, Jon en Liam uit BB3 hebben eerst 
de tuintjes voorbereid. Dat deden ze door lager gelegen delen of delen met weinig tuinaarde op te 
hogen met potgrond. Dat was een heel gesjouw! Daarna moest de aarde mooi verdeeld worden en 
konden de plantjes verdeeld worden over de klassen. Na het harde werken was er natuurlijk tijd voor 
de schaft! 

 

 

Een geslaagde driedaagse 

Van maandag 7 tot woensdag 9 november is de bovenbouw 
op kamp geweest. Voor het eerst met groep 6,7 en 8 samen. 
Voor het eerst in november en voor het eerst ook met de 
hulp van ouders. Van te voren was het dan ook best wel 
spannend hoe het kamp zou gaan verlopen.  
Maandagochtend om 8.30 kwamen de eerste grote tassen en 
koffers al op school aan. Bij het zien van de grootte van 
sommige bagage werd al ongerust gekeken of alles wel mee 
zou kunnen in de auto’s. Gelukkig waren er een aantal 
ouders met grote bolides en ook de SNO reed met 3 busjes 



 

 

mee naar Loon op Zand. Aangekomen op de locatie konden de kinderen meteen hun kamers gaan 
inrichten. De snoepzakken werden daarbij al flink aangebroken. Je zal maar te weinig energie hebben 

om je slaapzak op je bed te kunnen gooien. Daarna volgde een 
moment van vrij spel in de aangrenzende speeltuin.  
Nadat iedereen was aangekomen en de bedden waren opgemaakt 
werd er geluncht en werden de regels en corveeploegen bekend 
gemaakt. Vanaf dat moment kon het kamp echt beginnen. Een 
kompastocht door de bossen in de omgeving, roetsjen van de 
kabelbaan, voetballen op het veld, schommelen tot boven de dakgoot 
en knuffelen met konijntjes. De kinderen en begeleiders hadden er 
flink trek van gekregen. Gelukkig was er een goed georganiseerde 
keukenbrigade mee die zo lekker gekookt had dat er flink wat borden 
pasta naar binnen werden gewerkt. Sheila (opperkok) kreeg dan ook 
vele complimenten over de gepresenteerde maaltijd.  

In de avond werd er een spannend verhaal verteld bij het kampvuur 
en maakten de kinderen een tocht door het bos. Ondertussen werd 
van de eetzaal een bioscoop gemaakt.Tijdens de film werd er voor 
de hongerige maagjes nog een pizzaatje verstrekt en nog voor de 
aftiteling was afgelopen verlieten de kinderen de zaal om hun bed 
op te zoeken.  
De volgende morgen werd de leiding al vroeg gewekt door kinderen 
die luidkeels apenkooiend door de slaapkamers heen gingen. 
Lichtelijk vermoeid voegden zij zich in de eetzaal voor het ontbijt. Op 
het programma stond een sport en spelochtend. Samenwerken was 
een belangrijk onderdeel, maar ook individueel konden records 
verbeterd worden. De inzet van de kinderen was grandioos! 
Sommigen konden geen genoegen nemen met de afstand die ze 
geworpen hadden of de tijd die ze gelopen hadden en deden 
meerdere pogingen. Wat een toppers! 

Na een heerlijk soepje bij de lunch was er tijd voor de klassen om 
onderling de banden aan te halen. Een act voor de bonte avond 
bedenken, mediamasters, het chaosspel en het moordspel werden 
met de klas gedaan. Hilariteit alom als de kinderen weer met een 
toneelstukje of kunstje bij de jury kwamen.  
Rond de klok van 6 kwamen blije 
gezichten met gewassen handen 
bij de eetzaal voor het diner. 
Wederom een goede maaltijd 
voordat de kinderen zich klaar 
gingen maken voor de bonte 
avond/disco. Knipperende lampen 

en bonkende beats vulden de ruimte en de voetjes gingen van de 
vloer op hits als “De kabouterdans” en de “Macarena.” Een stand-in 

voor Martin Brozius speelde 
tussendoor nog “Ren je rot” 
waar de kinderen kruidnoten 
mee konden verdienen. Wat 
hebben de kinderen van ‘t Ronde toch een kennis! Ze hadden alle 
vragen goed. Toen na het laatste nummer de lampen aangingen 
en de kinderen afdropen naar hun kamers viel er al snel een 
serene rust over de kampeerboerderij.  
Woensdagmorgen 7.30 werden de kinderen gewekt en 
gesommeerd hun bedden af te halen en tassen te pakken. De 
kamers werden aangeveegd en schoon opgeleverd voor de 



 

 

volgende groep. Bammetjes werden gesmeerd en opgegeten of in lunchpakketjes gestopt. Alle bagage 
werd opgeladen en naar de ophaallocatie gebracht. Met de hele groep gingen we nog een laatste keer 
het bos in voor levend stratego. De laatste energie werd in de strijd gegooid alvorens de kinderen 
werden opgehaald.  
 
Aangekomen in Leusden konden we terugkijken op een geslaagde driedaagse! Via deze weg willen we 
ook alle hulpouders nogmaals bedanken voor hun inzet en aanwezigheid.  

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

Poppenspel 
Aangezien het in vroeger tijden niet gewoon was om naar school te gaan, waren er veel mensen 
analfabeet. Ze hadden niet geleerd om te lezen en schrijven. Om toch aan meer kennis te komen, 
gingen de mensen naar plekken waar ze konden luisteren. In de kerk konden ze de verhalen uit de 
bijbel volgen en de dorpsomroeper kwam naar het dorpsplein om het laatste nieuws te verkondigen.   
Er waren ook rondreizende theatergroepen die met de kermis of het circus meekwamen voor hun 
vertelling van sprookjes, sagen en legendes. De poppenkast, het doeckenspiel, was veelal gemaakt van 
stof en een paar stokken en was het toneel waar verhalen tot leven kwamen. 

 
Er zijn poppen in allerlei soorten en maten. Denk aan de handpop, 
vingerpop, stokpop, marionet en de wajangpop. Wij kennen vooral de 
poppen die tot leven komen in een kast van hout; gemaakt van drie 
panelen met ‘een raam’ in het midden. In dit raam zien wij veelal Jan 
Klaassen en Katrijn. Jan Klaassen is de altijd wat domme man die te veel 
zout in de soep gooit en de nieuwe jurk van Katrijn in de prullenbak gooit 
omdat hij denkt dat het een poetslap is.  
 
In de jaren 60 kwam Jim Henson met 
een nieuw concept. Zijn Muppets zijn 
poppen die niet achter het doek of in 
een kast zitten, maar ‘levensecht’ 

aanwezig zijn naast en met de poppenspeler. De MB en BB kinderen 
hebben ook poppenkastpoppen gemaakt. De MB maakte stokpopjes. 
Daarvoor hadden ze lapjes van 30 x 30 centimeter nodig. Dit 
moesten ze uitmeten en daarna uitknippen.  

 
De stof werd daarna over een stokje gedrapeerd en vastgezet met 
een wattenbol. Om handjes te maken werden in het lapje twee 
knoopjes gelegd en daarna was het tijd om de poppen verder aan 
te kleden met knoopjes, kraaltjes en wol. De BB kreeg een stuk 
schuimrubber dat dubbelgevouwen moest worden. De zijkanten 
werden netjes met naald 
en draad dichtgenaaid 
met een festonsteek. 
Heerlijk om te zien hoe 
geconcentreerd ze daar 
mee bezig waren.  
 



 

 

    
 
De les daarna mochten ze hun ‘washand’ verder ombouwen tot een karaktervolle handpoppen. 
 

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

Nieuws van de sportcommissie 
 

't Ronde de grote winnaar van de Kidsrun 

In september hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 mee kunnen 
doen met de Kidsrun. Zoals elk 
jaar deden er weer veel 
kinderen mee van onze school. 
En met succes!! Voor de 3e 
keer heeft 't Ronde de meeste 
punten binnengehaald en de 
wisselbeker gewonnen! 
Maandag 21 november werd 
deze dan eindelijk uitgereikt. 
Hanne, Vince, Riva, Stef, Vigo, 
Jip, Niek en Thijmen zijn in hun 

leeftijdscategorie allemaal 1e of 2e geworden en hebben daarmee 
punten gescoord voor onze school. Zij mochten samen de beker in 
ontvangst nemen. Maar natuurlijk is de beker voor alle kinderen. 
Iedereen heeft het ontzettend goed gedaan! Op naar de volgende editie om samen onze titel te 
verdedigen!  
 

Basketbal 
Het basketbaltoernooi komt er weer aan! Alle kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich tot 30 
november opgeven voor het basketbaltoernooi. Dit leuke toernooi wordt gehouden op woensdag 4 
januari in sporthal de Korf en wordt georganiseerd door de Green Giants. Inschrijven kan via 
onderstaande inschrijflink of via de link in de mail die hierover is verstuurd.  

Inschrijflink schoolbasketbaltoernooi 
Onze school aanmoedigen kan natuurlijk ook altijd! In de ochtend starten de groepen 5 en 6 en in de 
middag zullen de groepen 7 en 8 spelen. Zien we jou daar? Alvast veel succes aan de kinderen die mee 
gaan doen! We wensen jullie een leuk en sportief toernooi! 
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Meld je aan bij de sportcommissie 

 
 
**************************************************************************** 
Belangrijke data 2022-2023 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2022-2023 

Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 06 jan 

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 
Vrije middag ma 5 december 2022 vanaf 12.30 
Studiedag 3 di 6 december 2022 
Studiedag 4 vr 23 december 2022 
Studiedag 5 vr 24 februari 2023 
Studiedag 6  di 30 mei 2023 
Studiedag 7  vr 7 juli 2023 
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Belangrijke data en bijzondere activiteiten 2022-2023 
Sinterklaas op school maandagmorgen 5 december 2022 
Kerstviering  donderdagavond 22 december 2022 
ALV/nieuwjaarsborrel donderdagavond 12 januari 2023 
MB-party  vrijdagavond 24 maart 2023 
OB familieavond vrijdagavond 31 maart 2023 
ALV   donderdagavond 1 juni 2023 
Sportdag  vrijdag 2 mei 2023 
Musical 8e jaars dinsdagavond 4 juli 2023 
Schoonmaakavond woensdagavond 5 juli 2023 
************************************************************************** 
 

Nieuws van buiten 
 
De montessorivereniging is op zoek naar jou 
Beste ouders, verzorgers, 
Sinds 2021 heeft de Nederlandse Montessori Vereniging een netwerk voor ouders. We willen 
met dit netwerk jou als ouder actief betrekken binnen de montessori opvang en het 
onderwijs in Nederland. De thema's waaraan we willen gaan werken zijn: 
● Het vullen van de nieuwe website met voor ouders zinvolle informatie 

● Brainstormen over hoe we Burgerschapsonderwijs en opvoeding met elkaar verbinden 

● Actief meedenken over de rapportage aan ouders over leervorderingen 

● Het verbinden van ouders en het bereiken van nieuwe ouders 

 
Wij zijn Els Mattijssen en Esther Meesters en we willen dit netwerk graag uitbreiden met 
ouders van kinderen van 0-15 jaar. We zijn op zoek naar ongeveer 10 ouders uit het hele land. 
We willen 5-6 keer per jaar vergaderen, deels online en deels fysiek. Voor deze 
netwerkbijeenkomsten wordt een dagdeelvergoeding van €85,- gegeven. Mocht je interesse 
hebben of een vraag hebben dan kun je contact opnemen met Els of Esther.  
 
Met vriendelijke groet, 
Willemien Bekema (portefeuillehouder netwerk ouders) 
Els Mattijssen (lid O & O en ouders) ecj.mattijssen@gmail.com 
Esther Meesters (netwerk 0-12 & lid ouders) esther.meesters@montessori-boz.nl 
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