Nieuwsbrief ’t Ronde, oktober 2021
Wisselende temperaturen
Misschien hebben de kinderen het thuis verteld: dat het zo
koud was in de klas. Of juist zo warm. Het is fantastisch dat we
zo’n zuivere lucht in het hele gebouw hebben. Het kost echter
enige tijd om het systeem goed in te regelen zodat de
temperaturen overal constant en naar ieders zin zijn. Volgens
het bedrijf dat dit voor ons doet, kan dit soms wel een jaar
duren. Met t-shirts, truien, vesten en sjaals in de aanslag valt er
wat te kiezen. 17 graden of 23? Wij zijn er klaar voor!
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 Julia en Saartje in OB1 en Dara in OB2. We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn
zullen hebben op ’t Ronde.

Theaterlezen
In april van het vorige schooljaar zijn we, met de kinderen die
extra leeskilometers moeten maken, gestart met theaterlezen.
We doen dit in groepjes van 2, 3 of 4 kinderen. Theaterlezen is
een motiverende manier om herhaald lezen in te zetten. En
herhaald lezen is bewezen effectief om tot een meer vloeiende
manier van lezen te komen! Je leert als het ware lezen ‘zoals je
praat’. En wat is het ontzettend leuk om te merken hoe
enthousiast de kinderen hierover zijn!
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. Het enige wat nodig is, is iemand om samen mee te
lezen, een theaterleesboek, je stem en… publiek! De teksten zijn meestal humoristisch, er zit bijna
altijd wel een grapje of een mop in verstopt. En dit spreekt enorm aan.

Jubilarissen
Vorige maand vierde Anouk Poortenga dat ze al 25 jaar voor de klas staat. Deze maand
heeft Bonnie Oude Elferink haar jubileum. Zij zit maar liefst 40 jaar in het onderwijs. Van
harte gefeliciteerd allebei!!

Wist je dat…?
… een bekeuring voor fout parkeren maar liefst € 109,-- kost?

Schoolplein voor BSO
Zoals bekend hebben we sinds dit schooljaar niet alleen kinderopvang, maar ook BSO in ons gebouw.
Hartstikke fijn! Voor kinderen die niet op ‘t Ronde naar de BSO gaan, betekent dit helaas dat ze na
school niet meer op het plein kunnen spelen. Dit omdat de BSO-medewerkers dan het overzicht kwijt
kunnen raken. En vooral; mochten er problemen ontstaan met het buitenspelen dan kunnen de
medewerkers deze lastiger oplossen, omdat niet alle kinderen onder hun verantwoordelijkheid vallen.
Wij vragen onze leerlingen na schooltijd het schoolplein dus te verlaten. Het is fijn als jullie hen hier
ook aan herinneren.

Worden wat je wil - Kinderboekenweek 2021
Ook dit jaar hebben we op ‘t Ronde de Kinderboekenweek uitbundig
gevierd. Het thema van dit jaar was: ‘Worden wat je wil’. Over
toekomstdromen en beroepen. Wat was het heerlijk om de opening in
onze vertrouwde hal te kunnen doen en eindelijk de tune van de
weeksluiting weer eens te horen als teken dat alle kinderen uit hun
klassen konden komen. Leerkrachten lieten met een toneelstuk zien hoe
veelzijdig hun beroep is: naast juf of meester zijn ze ook tandarts,
politieagent, sportleraar, schoonmaker, psycholoog, kunstenaar,
toneelspeler… De hal werd versierd met de door kinderen zelf gemaakte
posters en iedereen kon zich verlekkeren aan de nieuwe boeken die
tentoongesteld werden. Verder hebben in alle klassen ouders
voorgelezen en interessante beroepen gepresenteerd. Wat is lezen toch
heerlijk!

Met alles erop en eraan
Afgelopen maandag had het team de eerste studiedag van dit schooljaar. Sinds lange tijd een
studiedag met alles erop en eraan en met écht contact. We begonnen de dag met een ‘opfriscursus’
Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen
mensen. Na tien jaar is het programma van de Vreedzame School behoorlijk in ons ‘t Ronde DNA
ingesleten. Toch was het fijn om bepaalde uitgangspunten opnieuw te horen. In volgende
nieuwsbrieven zullen we jullie regelmatig informeren over de thema’s die in de klassen behandeld
worden.
Na een informatieve en inspirerende ochtend gingen we naar Amersfoort om ons met een gezonde en
lekkere lunch voor te bereiden op de verrassing van de dag: Wie is de Mol? We werden opgedeeld in

vier teams. Elk team had een mol in zijn midden. Deze was een week eerder door de (externe)
organisatie geïnformeerd en geïnstrueerd, zodat hij zich vast op zijn mollenstreken kon voorbereiden.
Nog voordat we de stad in gingen voor de eerste opdrachten zat de stemming er al goed in. Niemand
was nog te vertrouwen. Er werden onduidelijke blikken uitgewisseld en verwarrende grapjes gemaakt.
Met een versnelde hartslag van de spanning en stijve kaken van het lachen, vielen we soms van onze
stoel bij de ontknoping van het spel. Wat hadden de mollen hun spel goed gespeeld! En wat was het
heerlijk om elkaar op zo’n ongedwongen manier (beter) te leren kennen.
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde
Welkom
Amelie, Mees en Yfke, van harte welkom op onze groep! We hopen dat jullie en jullie ouders het heel
fijn gaan hebben op ‘t Ronde.

Hmm… Wat ruik ik nu weer?
In de hal bij het kdv en bso wordt door menig leerkracht/ouder geklaagd, ‘wat ruiken we nu weer?’.
Gelukkig gaat het niet over poepluchtjes, maar over kookluchtjes van de categorie ‘daar krijg ik trek
van’. In de kinderopvang is er een gezond voedingsbeleid, gezonde hapjes en traktaties, rauwkost bij
de lunch en thee en zelf gemaakt vruchtenwater komen de kinderen dagelijks tegen. Maar daarnaast
zijn we allemaal ook gek op koken en ontdekken, dus nu we volwaardige keukens tot onze beschikking
hebben maken we daar volop gebruik van. Wekelijks laten we een andere groente binnen komen met
de boodschappen. De ene keer iets bekends zoals spinazie, de andere keer iets nieuws zoals pastinaak
of nu het herfst wordt een pompoen. Met de jongste kinderen onderzoeken we uitgebreid de
groentes. Hoe zien ze eruit, hoe voelt het, ruikt het, welk kleur en structuur en hoe smaakt het rauw?
Vervolgens gaan we er iets mee koken. In de herfstvakantie maakte de bso een heuse pompoentaart.
Bij de peuters worden diverse soepjes gemaakt en op de verticale groep proeven we gekookte
pastinaak. Met sommige groenten kun je echt alle kanten op. In de week van de spinazie was er elke
dag wat anders met spinazie te eten; vers op een wrap, een soepje, een smoothie en een
pannenkoekje. En met eventuele restanten weten we ook wel raad. Zo toverden we een berg overrijpe
bananen om in een gezonde bananencake, lekker als toetje na de lunch!
En tsja, die heerlijke luchtjes uit de oven of de pan… Als je geluk hebt is er een proefje over en laat je
vooral inspireren
.

Aanmelden of informatie over kinderopvang en BSO ‘t Ronde?
Vanaf schooljaar 2021-2022 is er in het gerenoveerde en uitgebreide gebouw van ’t Ronde
kinderopvang van 0 t/m 4 jaar en buitenschoolse opvang. 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

Voorschoolse opvang?
Humankind onderzoekt de mogelijkheden om voorschoolse opvang te organiseren op ‘t Ronde. Of dit
mogelijk is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wil jij je kind(eren) vóór half 8 naar
school kunnen brengen? Neem dan contact met ons op. We zijn telefonisch bereikbaar op 0332018000 of per e-mail op regiomiddennederland@humankind.nl.
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Nieuws van de onderbouw
Vrolijke stemmen
Wat is onze ‘voorhal’ een fijn speellokaal. De leerkrachten van de onderbouw
verzinnen steeds weer nieuwe opstellingen om met de kleuters te gymmen.
De medewerkers die aan deze kant van de school werken, worden wekelijks
verblijd met de stemmen van spelende en zingende kinderen.

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Duizend kilo bladeren op een hoop! Gewapend met bezems en emmers
veegden de kinderen van OB3 het ‘hele’ plein schoon. En van al die bladeren maakten we een super
grote berg. En wat doen we met zo’n mega grote bladerenberg? Nou… erin springen natuurlijk!

Horen jullie dat geluid?
Het uitgangspunt bij de leskist ‘Holle Boom’ was de werkvorm
verhalend ontwerpen. Het begin en het einde van het verhaal
staan vast. Met behulp van het stellen van sleutelvragen
leiden we de kleuters door het verhaal, waarbij zij zelf de loop
van het verhaal mede bepalen. En….. hebben ze uiteindelijk
heel veel informatie meegekregen. In dit verhalend ontwerp
staat het leven van de steenuil centraal. Een spannende start
van de dag met op de achtergrond geluiden van de nacht en
een volle maan op het beeldscherm. Wat zien we hier? Wat is
er aan de hand? Horen jullie dat geluid? Best spannend hè?
Maar goed dat we met z’n allen in het bos zijn. Een holle lege
boom in het midden van de klas, ingebed in een herfsttafereel waar veel te zien viel, zorgde al voor

veel verwondering. En….uiteindelijk een braakbal uitpluizen met een pincet. Dat was de kers op de
taart. Een leuke leervolle leskist van De groene Belevenis!!

Verschillende brillen op
In het kader van de kinderboekenweek kwamen een aantal ouders iets vertellen over hun beroep.
In ob 2 kwam de mama van Laura vertellen over haar werk met blinde en slechtziende mensen.
De kinderen mochten verschillende brillen op om zo zelf te kunnen ervaren wat blind, slechtziend en
goed kunnen zien is. Er was ook een blinde mevrouw meegekomen die er over vertelde. De kinderen
vonden het heel erg interessant. Ook kwam de moeder van Isa vertellen over haar beroep als
verpleegkundige. Ze had een koffertje met spullen meegebracht. We hebben veel geleerd en zelf
mogen uitproberen, zoals bloeddruk meten, pleisters plakken en een verbandje aanleggen bij de
juf
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Nieuws van de middenbouw
Groep 3-4-5 tijd
Na de herfstvakantie zijn we in de middenbouw begonnen met derde-, vierde, en vijfdejaars tijd. Elke
donderdagmiddag komen de kinderen van groep 3, 4 en 5 bij elkaar en werken aan verschillende
opdrachten. Deze week hebben de derdejaars een creatief werk gemaakt over de herfst, de
vierdejaars hebben geleerd over verschillende woordsoorten en de vijfdejaars hebben een vliegtuig
gebouwd nadat ze een lesje kregen over luchtdruk en aerodynamica. We hebben met z’n allen
genoten!
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Nieuws uit de bovenbouw
Husselen
Vorige dinsdag gingen we voor het eerst husselen. Bij husselen gaan we de vakken doen waar onze
school normaal niet zo veel aandacht aan besteedt. Dat soort vakken zijn bijvoorbeeld techniek,
muziek of programmeren. Husselen is de komende negen weken op dinsdag in één van de
bovenbouwklassen. Niet alle kinderen doen dezelfde opdracht. Alle klassen worden gemengd;
gehusseld!

Techniek door Elise uit bb2
Deze groep was groep 2 in BB2. Wij deden Techniek.
In groep 2 was de opdracht om een auto te
knutselen die rijdt op elastiekjes. Deze dinsdag
moesten we een ontwerp maken voor de auto. De
auto moest er gaaf uit zien. Volgende dinsdag
moeten we de materialen meenemen die nodig zijn
om de auto te maken. De materialen moeten
kosteloos zijn, het mag geen geld kosten. Die dinsdag
moeten we de auto in elkaar zetten met de
materialen die we meegenomen hebben. De dinsdag daarop gaan we de auto's aan elkaar laten zien.
Dan heeft iedereen de auto als het goed is af. Als dat af is gaat de groep naar een
andere klas en in die klas is ook een opdracht.

Programmeren door Minke van Buren uit BB1
Wij gingen met de hele bovenbouw ( 6,7,8) een hussel doen. De juffen en meesters
maakten 3 groepjes groepjes 1, 2, en 3. Je gaat 3 weken hetzelfde doen en dan ga
je naar andere onderdelen techniek of muziek. Dat doe je dan ook weer 3 weken. Ik
ga deze 3 weken programmeren doen bij juf Roos. Wij gaan daar een game maken
de eerste week maak je een kat en muis game met de app Bomberbot. Omdat deze
wel makkelijk was heb ik er levels aan toegevoegd, en extra characters. Volgende
week gaan we weer een moeilijke game doen en je hebt ook een account voor
jezelf. Bij bomberbot krijg je ook een dia waar ze alles uitleggen. Dat is erg fijn.

Muziek door Fleur uit BB3
Wij zijn met de hele bovenbouw ( 6,7,8 ) gehusseld. Je hebt 3 onderdelen: muziek, techniek en
programmeren. Alle drie de dingen doe je 3 keer. Ik zit nu bij muziek en dat geeft Marjan. Wij hebben
de eerste keer over Sneeuwwitje gehad, en dat ging Marjan voorlezen. We kregen ook een blad, daar
stonden belangrijke stukken van het verhaal in. We kregen muziek te horen en dat moest je dan
opschrijven waar jij het vindt passen, maar je moest niet alleen opschrijven waar je het bij vond passen
maar ook waarom. Aan het einde moesten we opschrijven wat we nog willen leren tijdens muziek.

Allemaal geslaagd
Na een opleiding van drie weken zijn alle mediatoren geslaagd. Ze zijn nu in staat om bij conflicten een
mediatie uit te voeren. Gefeliciteerd lara, Anne, Emily, Emma, Gijs, Elise, Evi, Roemer, Ilora, Connor,
Cato en Jinte. Bij de eerste weeksluiting (vrijdag 5 november a.s.) zullen de diploma’s worden
uitgereikt. De eerste mediaties zijn succesvol verlopen. Om de twee maanden hebben de mediatoren
een bijeenkomst met Albert, die hen ook heeft opgeleid, om te bespreken hoe het gaat en om van
elkaar te leren.
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Creatief nieuws
Hamertje tik
De bovenbouw heeft met veel kabaal het nieuwe lokaal ingewijd. Er werden portretjes van hout,
spijkers, schroeven, ijzerdraad en kralen gemaakt. Ze timmerden er lustig op los. Het gebouw heeft
zo’n goede isolatie, dat niemand er last van had! Belangrijk bij de opdracht waren de diverse
technieken en gereedschap. Hoe sla je een spijker recht in het hout? Wat is het verschil tussen een
spijker en een schroef? Kun je een schroef ook met een hamer in het hout slaan? Welke tang heb je
nodig om een spijker weer uit het hout te halen? Voor alle vragen zochten we de juiste oplossing en de
vrolijke blokjes zijn daarvan het resultaat.

Van wol naar vilt
De middenbouwers gingen met hun handen in het warme zeepwater om van wolvezels ‘vilt’ te maken.
Eerst kregen ze het verhaal te horen over de wol van het schaap, het wassen, het verven en het
kaarden van de wol om de klitten eruit te halen. Daarna leerden ze dat aan kleine wolvezels haakjes
zitten die, door ze langs elkaar te wrijven ‘vrienden’ van elkaar worden. Zo worden de losse draadjes
een mooi jasje van vilt.
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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 17 november
● 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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Typecursus van TypeApp
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