
 

Nieuwsbrief ’t Ronde, september 2021 
 

De zon op ‘t Ronde 
De eerste vier weken van schooljaar 2021-2022 zitten 
erop. Letterlijk en figuurlijk scheen de zon op ‘t Ronde. 
Alles en iedereen heeft zijn plekje weer gevonden; van de 
kinderen in hun klassen tot de ouders op het schoolplein. 
De jaarkalender is vastgesteld en de eerste 
klassenactiviteiten zijn geweest. We gaan weer mooie 
herinneringen maken dit schooljaar! 
 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 
 
**************************************************************************** 

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Van harte welkom Lieke, Philippine, Wolf, Maud, Elin, Laura, Milan, Pijke, Nora, Daniel en 
Lorèn. En welkom terug Suze, Maas en Jip. We hopen dat jullie en jullie ouders het (weer) fijn 
hebben op ’t Ronde. 
 

Introductie nieuwe collega’s 
Mijn naam is Heleen Spronk en ik werk sinds 
dit schooljaar naast Roos op de donderdag en 
vrijdag in BB3. Na dertien jaar op de 
montessorischool Pallas Athene in Amersfoort 
te hebben gewerkt, vond ik het tijd worden 
voor verandering. Voordat ik het onderwijs 
instapte heb ik gewerkt in de 
jeugdhulpverlening en de kinderopvang. Ik 
woon in Amersfoort en mijn hobbys zijn 
schilderen, wandelen en tuinieren.  
Tot ziens op het Ronde! Vriendelijke groet,  
Heleen 

 
Ik ben Maike van der Wielen-Koekenbier en dit schooljaar 
gestart op ‘t Ronde. Ik heb hiervoor op montessorischolen in 
Bussum en Amsterdam gewerkt. Ik heb ervaring in alle bouwen 
en de komende maanden kunt u mij zowel in de middenbouw 
als onderbouw zien rondlopen. In de middenbouw vervang ik 
Anne tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik ben vorig jaar met 
mijn man en twee kinderen naar Amersfoort verhuisd. We 
hebben eerst in een huurhuis gezeten en sinds twee maanden in 
ons nieuwbouwhuis. We zijn erg blij met onze nieuwe vaste stek 
en ik heb zin in de nieuwe uitdaging op ‘t Ronde! 

 
  



 

Hoi, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Alice Schoute en ik 
ben 21 jaar. Ik ben graag buiten en kan heel erg genieten van 
goede muziek. Een jaar geleden heb ik stage gelopen op ‘t Ronde. 
Inmiddels ben ik afgestudeerd en werkzaam binnen de school als 
onderwijsassistent. Ik heb het in deze eerste weken al ontzettend 
naar mijn zin gehad en kijk uit naar de rest van het jaar! 
 

Een feest om terug te zijn 
Maandagochtend 30 augustus was het dan zover: de heropening 
van ons mooie gebouw aan de Uilenhoeve. Het is een feest om 
weer terug te zijn. En wat is het mooi geworden. De uitbouw 
mooi, ruim en modern en het oude gedeelte compleet 
gerenoveerd met behoud van de fijne sfeer. Een echt montessori 
kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar! Energieneutraal en 
met goede ventilatie, wat willen we nog meer. 
 
Het bouwteam heeft ons prachtige klimplanten voor op het balkon gegeven. We bedanken 
StudioWA!, Jansman Bouw en BouwCalc Ede voor de fijne samenwerking en voor het mooie 
cadeau.  
 
Het schoolplein is nu al mooi maar nog niet helemaal af. Er komt nog een nieuw speeltoestel 
(in plaats van het groene speeltoestel), verder komen er nog bankjes, een wilgentunnel, een 
kingveld, een buitenbox voor de allerkleinsten en beukenhagen naast de hekken. Als het  
helemaal gereed is, we denken in het najaar, gaan we weer een feestje vieren met elkaar. 

 

Kunstwerk! 
Heb je het al gezien? Het grote kunstwerk in de voorhal? Wij 
vinden het prachtig!! Nicole heeft eind vorig schooljaar met 
de kinderen letters en achtergronden gemaakt. Vervolgens 
heeft ze beiden gecombineerd en er zinnen van gemaakt. 
Herken je de zinnen? Ook weer gelukt ;-) 
 
 
 
 
 

 
Neem de tijd 
Nu officieel de herfst weer is ingetreden, zal het buiten snel kouder en natter worden. En dus 
verwachten we de komende tijd meer auto's rond de school bij het brengen en halen.  
Voor de veiligheid van onze kinderen en als goede buur in de wijk roepen we iedereen 
nogmaals op alleen in de daarvoor bestemde vakken te parkeren (en dus niet op de stoep, in 
het gras, midden op straat of voor andermans garagedeur of uitrit). Er zijn voldoende 
parkeerplaatsen in de nabijheid van school. Neem de tijd om veilig en verantwoord te 
parkeren en voorkom daarmee dat de gemeente haar handhavers moet inzetten. Mocht je 
andere ouders of verzorgers zien die hier moeite mee hebben, spreek ze dan alsjeblieft hierop 
aan zodat we dit met elkaar op een goede manier kunnen regelen.  
 

  



 

Een keer per week redactievergadering 
De nieuwe kinderredactie is dit schooljaar met veel enthousiasme begonnen. De redactie 
bestaat uit Emma, Anne en Ronja. Eerst krijgen ze een korte opleiding om te kunnen werken 
met Wordpress. Dat gaat ze al heel goed af. Een keer per week hebben ze samen met Albert 
een redactievergadering. Hun eerste stukje, over het nieuwe gebouw, staat al op de site. Ook 
stellen ze zich graag aan je voor. Kijk gauw op: https://www.montessorischool.nl/van-de-
kinderen/  
 
**************************************************************************** 
 

Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Welkom 
Welkom Joshua, Jasper, Ronja, Jasmijn, Daniel, Hidde, Jude, Eline, Max, Indy, Fietje, Lowen, 
Pascal en Olvar. Wij wensen jullie een heerlijke tijd op ‘t Ronde. 
 

Verwarde snoetjes en blije gezichten 
De laatste weken van de zomervakantie was het thema ‘verhuizen op de opvang’. Dozen 
vullen, opruimen, de BSO kinderen vonden het leuk om te helpen bij het vullen van de 
container. Langzaam werd het steeds leger. Na een 
vrijdag hard werken, konden de verticale groep, de 
peutergroep en de BSO tegelijk met school beginnen. 
We zagen nieuwsgierige ogen, verwarde snoetjes en 
veel blije gezichten. Kleuters kwamen zwaaien, 
bovenbouwleerlingen kwamen helpen, we fietsten en 
klommen samen op het plein. Het voelt meteen weer 
vertrouwd. We hebben nu ook plek voor baby’s. 
Wanneer je de school binnenkomt zit er vaak wel een 
kleintje te kijken bij het grote raam. Al die zwaaiende 
kinderen zijn heel leuk om te zien natuurlijk. 
 

Hiep, hiep, hoera! 
We hebben zelfs ons eerste verjaardagsfeestje al 
gevierd op school. Dat doen we op het 
kinderdagverblijf met een jaarkleed. In het midden is 
de zon, daaromheen de vier seizoenen en de 
buitenste rand zijn de twaalf maanden. De jarige mag helpen het kleed neer te leggen de 
kaarsen klaar te zetten en het schuurpapieren cijfer op je maand te leggen. Dan gaan de 
lichten uit en nemen we de jarige bij ons… ´3 (of 1, 2, 4) jaar geleden werd een baby geboren, 
een hele lieve kleine baby, ze noemen hem …´. We praten over wat kleine baby’s al kunnen en 
dan loopt de jarige een rondje en mag een (elektrisch) kaarsje aandoen. Zo gaan we door tot 
de leeftijd bereikt is. Dan gaat de echte kaars aan, heel voorzichtig. We zingen één liedje en 
dan wordt de kaars uitgeblazen. Tot slot tijd voor een kleine gezonde versnapering. Wat is het 
toch fijn om jarig te zijn!  

https://www.montessorischool.nl/van-de-kinderen/
https://www.montessorischool.nl/van-de-kinderen/


 

Populair podium 
Wat zijn de beide BSO groepen heerlijk van start in de 
mooie nieuwe verbouwde school. Omdat het nog zulk 
mooi weer is spelen we heel veel buiten. Het nieuwe 
pannaveldje en het 
podium zijn erg 
populair bij de oudste 
kinderen. De jongsten 
spelen lekker op het 
kleuterplein. De 

kleuters hebben een leuke winkel en keuken gekregen met 
alles erop en eraan. Aan de verhalen merken we dat de 
fantasie flink wordt wordt geprikkeld. De oudste kinderen 
van de BSO hebben twee nieuwe techniekdozen  en een hele mooie knikkerbaan. Ook zijn er 
veel nieuwe spelletjes te ontdekken en komen er al de meest heerlijke baksels uit de oven. 
Kortom we hebben genoten de eerste weken. 

 

Uitgebreid team 
Er zijn heel veel nieuwe kinderen gestart 
en ze doen het super goed. Ook is het 
team uitgebreid om met alle kinderen 
een heerlijke (mid)dag te beleven. 
Nieuwsgierig? Van links naar recht en van 
boven naar beneden: Maureen, Natalja, 
Pauline, Yvonne, Demi, Claudia en 
Manon. 

 
 
 

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 033-2018000 of per e-mail op 
regiomiddennederland@humankind.nl. 
 
**************************************************************************** 
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Nieuws van de onderbouw 
 

Vol verwondering 
Wat zijn we fijn begonnen in het nieuwe schooljaar. Vol verwondering bekeken onze kleuters 
hun nieuwe schoolomgeving en wat waren ze blij met alle nieuwe indrukken. Het schoolplein 
met de fantastische klim-en klautersystemen hebben ze met open armen ontvangen. Spelen, 
spelen en spelen dat is wat er nu veelvuldig gebeurt als we buiten zijn. De conditie van onze 
kleine mensjes verbetert met de dag:-) Een fijn afgebakende schoolspeelplek zorgt voor 
overzicht en veiligheid. In de groepen is veel nieuw materiaal gekomen. We leren ze goed om 
te gaan met alle materialen zodat we er jaren plezier van kunnen hebben. De plantjes en 
kleedjes komen langzaamaan de groepen in en de verzorging wordt geoefend en besproken. 
De indeling in de groepen zorgt er voor dat de kleuters goed kunnen kiezen en….. opruimen. 
De zelfstandigheids-opvoeding staat weer hoog op de agenda. Het klimaat in de school zorgt 
er voor dat er een mooie temperatuur balans is en dat we prettig kunnen spelen en werken in 
het gebouw. Leuk om ook ook de ouders weer te mogen ontvangen in de groepen. Zo krijgen 
we weer een fijn contact met elkaar in het belang van jullie kinderen. We gaan er een fijn jaar 
van maken!! 
 

Doorkijkjes 
Wat zijn we toch ontzettend blij met onze mooie 
vernieuwde klaslokalen! Lekker fris en opgeruimd en 
met een heerlijk zacht aanvoelende vloer. En de nieuwe 
kapstokken geven zo veel ruimte aan alle jassen en 
tassen en andere meegebrachte voorwerpen. Het 
allermooiste vinden we misschien nog wel de vitrines 
die een mooi doorkijkjes geven naar de klaslokalen 
vanuit de hal. Wat nodigt dit uit om (knutsel)werkjes in 
tentoon te stellen. Vanaf dag één hebben we in de 
onderbouw daar dan ook al goed gebruik van gemaakt. 
Deze vitrines zijn omgetoverd tot aquaria met vissen en kwalletjes; natuurlijk zelf gemaakt 
door de kinderen! Komen jullie ook kijken?  

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

  



 

Nieuws van de middenbouw 
 

Het recept voor een fijne groep 
In de middenbouw zijn we, zoals elk schooljaar, gestart met de 
lessen van “De Vreedzame School”. Het thema is: We horen bij 
elkaar. Hierbij horen veel spelletjes waarbij de kinderen elkaar beter 
leren kennen en we een fijne groepssfeer creëren. Favoriet is het 
spel “Zoek iemand die…..”  Samen met de kinderen maken alle 
groepen hun eigen afsprakenposter: “Zo willen we het in onze 
groep!” Hieronder het recept voor een fijne groep, hier voorzien van 
een aantal fantastische koks tekeningen. 
 

 
 

Zal het zinken of blijft het drijven? 
MB1 is vorige week gestart met het nieuwe thema ‘Water is overal’. De kinderen voelden aan 
een blok ijs. ‘Daar krijg je tintelende handen van!’ Toen het ijs smolt, hadden we water. En 
van dat water maakten we, met de waterkoker, waterdamp. Gaaf! De komende weken gaan 
we ons weer heerlijk onderdompelen in dit nieuwe thema. 
 

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

 
Nieuws van de bovenbouw 
 

Niet zomaar de vriendjes en vriendinnetjes 
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie 
is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en 
daarnaast worden twaalf leerlingen uit de bovenbouw opgeleid om de 
rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de 
verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op 
het schoolplein. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het 
principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.  
 
De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8, en solliciteren naar de taak van mediator. De 
kinderen die mediator willen worden, vertellen eerst waarom ze een goede mediator zouden 



 

kunnen zijn. Daarna geven de kinderen in de klas aan wie zij denken dat ze goed zouden 
kunnen mediëren. Het is elk jaar weer mooi om te zien hoe goed de kinderen kunnen 
onderbouwen waarom zij nu juist dat werk goed zouden kunnen doen. Het stemmingsproces 
is ook uiterst serieus en daar worden weloverwogen keuzes gemaakt. Het zijn niet zomaar de 
vriendjes en vriendinnetjes die gekozen worden.  
 
Mediator zijn is niet altijd even makkelijk. Daarom krijgen de kinderen eerst een training. Hoe 
ga je om met ruzies en wanneer is mediatie niet mogelijk? Als de training voltooid is, kunnen 
de kinderen opgeroepen worden om conflicten te helpen oplossen. Tijdens de pauzes kunnen 
zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje of 
jack of een band om de arm. Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het 
helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen 
naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen 
om ze te helpen hun conflict op te lossen. 
 
Woensdag 15 september is Albert begonnen met de mediatorentraining van onze 
kinderen. Vol enthousiasme stonden ze voor de deur van het handenarbeidlokaal om 
met de training te starten. Er werd heel serieus gewerkt en vanaf volgende week gaan 
ze “echte” mediaties oefenen. Aan het eind van de opleiding krijgen ze een diploma en 
kan hun werk beginnen. Het is een feest om deze kinderen te mogen opleiden. 
 

Jeugdgemeenteraad 
Voor onze school zitten Gijs en Isabel uit de bovenbouw dit jaar in de jeugdgemeenteraad. Op 
de site van de gemeente staat hierover het volgende:  
Het doel van de jeugdgemeenteraad is kinderen uit de bovenbouw laten ervaren hoe 
democratie (op lokaal niveau) werkt. De jeugdgemeenteraad komt 4 keer per seizoen bij 
elkaar. 
De stappen: 

● Een politiek relevant thema kiezen in nauwe samenwerking met de scholen. 
● Uitdiepen thema in workshops 
● Een les in de klas van een gemeenteraadslid ‘hoe werkt de gemeenteraad’ kan ook. 
● Debat over het thema in de jeugdgemeenteraad onder leiding van de burgemeester. 
● Stemming over het advies dat naar de gemeenteraad gaat. 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat kinderen/jongeren meepraten in de politiek. De 
raad wil graag hun inbreng meenemen in de besluitvorming. Kinderen leren zo al jong hoe een 
politiek systeem werkt en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. 
We wensen Gijs en Isabel veel plezier in het komende schooljaar in de jeugdgemeenteraad. 
Albert zal hen daarbij begeleiden. 
 
************************************************************************** 

  



 

Belangrijke data 2021-2022 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie  ma 18 okt t/m vr 22 okt 2021 
Kerstvakantie  ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022 
Voorjaarsvakantie  ma 28 feb t/m vr 4 maart 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 
Studiedag 1  ma 25 oktober 2021, dag na herfstvakantie  
Middag vrij  vr 3 december, vanaf 12.30 uur. 
Studiedag 2  ma 6 december 2021, dag na Sinterklaas  
Middag vrij  vr 24 december 2021, vanaf 12.00 middag voor kerstvakantie  
Studiedag 3  vr 25 februari 2022, dag voor voorjaarsvakantie  
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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Nieuws van buiten 
  

Typecursus van TypeApp 
 

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

 
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 29 september 
● Woensdag 27 oktober 
● 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.lariks-leusden.nl/kinderen-jongeren/ 
 
************************************************************************** 

  KIDS MUSICAL TOUR 2022  
 
Heeft u een kind dat graag zingt, danst en/of acteert? Kan uw kind wel een zetje in de rug 
gebruiken om samen met andere kinderen aan dat talent te werken en/of contact te 
maken? Dan kunt u uw  kind nu opgeven voor de Kids Musical Tour 2022 in Theater de Tuin 
te Leusden.  
 

De lessen  
“Je mag zijn wie je bent met je eigen talent”.  Dát is het motto van Simône Le Roy van Le Roy 
Theaterproducties die 10 weken lang musicallessen gaat geven aan de kinderen. Op 
laagdrempelige, enthousiaste wijze mogen de kinderen samen zingen, acteren en dansen. 
Onder de professionele en enthousiaste begeleiding van Simône gaan de  kinderen hun eigen 
musical bedenken en maken want de lessen worden afgesloten met een echte  uitvoering in 
Theater De Tuin.   
 

De docente  
Simône le Roy van Le Roy Theaterproducties is jarenlang musicaldocente geweest en 
(her)schrijft,  creëert en regisseert musicalshows en gala’s. Sinds 2016 repeteert ze elk najaar 
met een cast van ca. 60 amateurs en semi-professionals van 6 tot 60 jaar voor de unieke 
musical-dinner-show Scrooge die in december in Hart van Holland te zien is. Ze werkt graag 
met kinderen en vindt de lessen t.b.v. de  eindshow minstens net zo belangrijk als de 
eindshow zelf.  
 

Deelname  
Wie mogen zich opgeven voor de Kids Musical Tour?   

● Kinderen voor wie deelname aan dit project een steuntje in de rug kan betekenen in 
hun ontwikkeling.  

● Kinderen die een talent hebben, maar onvoldoende kans krijgen dit te 
ontwikkelen. 

● Kinderen die via andere kanalen geen mogelijkheden hebben/krijgen aan 
sport-, maatschappelijke of culturele activiteiten als deze deel te nemen.  

 
Er kunnen ca. 20 kinderen in de leeftijdscategorie van 7 t/m 11 jaar (groep 4 tm 7) 
aan het musicalproject meedoen. 

● Start van de musicallessen : maandag 31 januari 2022  
● Eindshow : zaterdag 23 april 2022  
● Locatie lessen en show : Theater de Tuin  
● Kosten voor deelname : € 10,00 per kind voor het hele project  
● Entree eindshow : € 2,50 per persoon  

https://www.lariks-leusden.nl/kinderen-jongeren/


 

Opgeven kan door een mail te sturen aan: kmt@theaterdetuin.nl  
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Jessica Kroeske, programmaleider van 
Theater de  Tuin: 06-22399738 of programmaleider@theaterdetuin.nl  
De Kids Musical Tour’ is een initiatief van Kiwanis Club Leusden en Theater De Tuin. 


