
 

Rond ’t Ronde, september 2022 
 

We zijn begonnen! 
 
Na een lange zonnige zomer is het fijn om op weer school te zijn. 
Lachende gezichten en vrolijke stemmen vullen het gebouw. 
Tegelijk valt het op hoe rustig het is in de school. Zouden de 
pictogrammen al werken? Hieronder lees je meer daarover. En veel 
informatie over andere belangrijke zaken. Veel leesplezier! 
 
Zonnige groet, 
Het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

 
Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar mogen we weer veel nieuwe kinderen begroeten. Sep in de 
middenbouw, Caitlin, Ivy, Bastiaan en Lea in de bovenbouw en Senna en Lola in de onderbouw. 
Daarnaast heten we alsnog graag ook op deze plek Noor en Elin welkom in de onderbouw. Zij waren al 
in juni gestart. We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn zullen hebben op ’t Ronde. 
 

Informatieavond donderdag 8 september 
We nodigen alle ouders/verzorgers van harte uit voor deze ouderavond. Ook ouders van kinderen die 
later dit schooljaar zullen beginnen zijn van harte welkom. Om 19.45 staat koffie en thee klaar. We 
beginnen om 20.00 uur in de centrale hal. We geven dan informatie over het schooljaar en stellen alle 
medewerkers voor. Ook wordt er aandacht besteed aan het jaarplan van het team. Belangrijke 
thema’s zoals gedrag, zorg en zicht op zorg en verschillende vakken komen aan de orde. Daarna gaan 
we verder in de klaslokalen van de kinderen. Fijn om daar kennis te maken met elkaar. We stellen het 
op prijs als alle ouders /verzorgers komen op deze avond.  
 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 7 en donderdag 8 september komt de fotograaf op ‘t Ronde. De centrale hal wordt op 
deze dagen omgebouwd naar een echte fotostudio. Alle kinderen, van de baby’s tot en met de 
achtstegroepers, worden op de foto gezet. Er zullen ook broer-en-zusfoto’s gemaakt worden van 
kinderen die (nog) op MKC ‘t Ronde zitten. We weten nog niet precies wie op welke dag aan de beurt 
is om op de foto te gaan. Als je het belangrijk vindt, laat je kind(eren) dan op beide dagen een 
fotogenieke outfit kiezen (kleurig, geen stippen/strepen).  
Binnen een maand nadat de fotograaf is geweest, ontvangen wij fotokaarten van nieuweschoolfoto.nl. 
Deze worden aan elk kind uitgedeeld. Ouders kunnen via de link op de kaart hun eigen foto’s inzien. Er 
worden ook groepsfoto’s gemaakt (geen groepsfoto’s van de baby- en peutergroepen). Deze zijn 
online te bekijken en bestellen door de ouders van de specifieke groep. 

 
Schoolgids 
Mede dankzij de oplettendheid van een paar ouders hebben we een paar kleine foutjes uit de 
schoolgids gehaald. Zo stonden niet alle studie- en vakantiedagen goed beschreven op de 
jaarkalender, de website en de schoolgids. Bij deze mail ontvangen jullie de aangepaste schoolgids. 
 

  



 

‘Bakker aan huis’ geeft nieuwe step 
Afgelopen schooljaar heeft Martijn van https://www.debakkeraanhuis.nl/ onze vernieuwde school 
gesponsord met een snelle step voor op het kleuterplein. Door o.a. corona konden we Martijn pas in 
de laatste weken van afgelopen schooljaar bedanken voor zijn bijdrage en de mooie step in gebruik 
nemen. Vanaf deze plek namens alle kleuters en het team van ‘t Ronde nogmaals: Dankjewel Martijn!  
 

   
En vraag je je af wat ‘een bakker aan huis’ is? Die brengt wekelijks jouw lekkerste broden (en meer…!) 
bij je thuis, zodat je daarvoor niet naar de winkel hoeft. 
 

Rustig lopen 
Waarschijnlijk heb je het al gezien: in de voorhal hangt een mooie lijst met daarin de rustig lopend 
poppetje en de woorden: rustig lopen. We zullen elke week één gedragsafspraak centraal zetten. We 
benoemen gedrag dat we graag willen zien: rustig lopen, stil zijn/zachtjes doen, opruimen, vriendelijk 
zijn naar elkaar. De pictogrammen helpen ons herinneren aan de afspraken zoals we deze in de 
klassen maken over het gedrag in de klas en in de school. Ook in de klassen zullen we het komende 
jaar meer gebruik maken van pictogrammen. Zo hangen er bijvoorbeeld pictogrammen over de start 
van de dag bij de deuren.  

  
 
Aanmelden broertjes en zusjes 

In oktober vindt de eerste loting plaats t.b.v. plaatsing schooljaar 2023-2024. Broertjes, zusjes en 
kinderen van ons kinderdagverblijf zijn verzekerd van plaatsing. Het is echter wel noodzakelijk dat 
kinderen tijdig zijn aangemeld zodat we weten hoeveel kinderen ‘van buitenaf’ we kunnen plaatsen. 
Dus heb jij een kleintje rondlopen of in de box liggen dat nog niet is aangemeld? Stuur dan meteen 
even een mailtje naar ronde@tronde.nl 
 
 

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

Onze natte zomer 
Ja, bij ons wel! De afgelopen weken stonden namelijk in het teken van water. Met de BSO zijn we vaak 
naar het schoolplein van Berkelwijk geweest. Daar bouwden ze dammen, en konden ze zelf water 
oppompen.  Ook zijn de kinderen veel onder de sproeier geweest en hebben ze ijs gemaakt en 
gegeten. De BSO is in de zomervakantie drie keer naar de struintuin geweest. Daar is uiteraard in de 
modderkeuken gespeeld en er is veel gevist met schepnetten. 
Bij het de jongste groepen is gepraat over drijven en zinken, over ijs en water en over nat en droog. 
We verfden met ijs, maakten en aten het, lieten onze halve inboedel te water, maakten bellen met 
een mixer, maakten modder en nog veel meer. Er was zoveel te ontdekken. De zeedieren kwamen ook 
ter sprake. Zeekoe, zeepaard, zeeschildpad, zeehond, zeepoes? Nee, die laatste niet. We hadden er 
magneten van om mee te oefenen. En Jonathan heeft geleerd dat een orka niet hetzelfde is als een 
orkaan. We heten ook weer wat kinderen welkom. Bij de peuters zijn Rikki en Jason erbij gekomen.  
Op de verticale groep doen Bjőrn, Jaël, Leah en Hannah nu mee. 
 

 

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 
 

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

 
Nieuws van de onderbouw 
 

Taal doen! 
In de onderbouw zijn er allemaal mooie nieuwe taalwerkjes van “Taal doen! Jonge kind”. In 
de klas staan in de taalkast 12 dienbladen met op elk dienblad een taalwerkje. De werkjes 
worden elke periode gewisseld, zodat de kinderen steeds worden gemotiveerd om ermee 
aan de slag te gaan en andere vaardigheden oefenen. De kast begint onderaan met werkjes 
gericht op letters. De plank erboven bevat werkjes over woorden. De plank daarboven zinnen en 
op de bovenste plank staan werkjes met verschillende aspecten van taal. De werkjes passen helemaal 
bij kleuters. Er is bijvoorbeeld een werkje waarbij ze met een posttas letters gaan rondbrengen. 
Bij een ander werkje doen ze een schort om met een letter en zoeken ze spullen in de klas 
die beginnen met die letter. Het populairste werkje op dit moment is het ontcijferen van 

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


 

geheimschrift. De kinderen zijn al enthousiast met de taalkast aan de slag. 
 

   

 
Blij babynieuws 
Op 19 juli in de zomervakantie is onze lieve onderwijsassistent Wieke bevallen van haar zoontje Rijn. 
Het gaat heel erg goed met kleine Rijn en moeder. Naast onderwijsassistent is Wieke ook moeder van 
Bob in de onderbouw en Siem in de bovenbouw. De twee broers zijn erg trots op hun nieuwe broertje! 
Ze trakteerden in hun klas op lekkers met blauwe muisjes om blije nieuws te vieren. In de onderbouw 
werd Bob in het zonnetje gezet omdat hij nu niet alleen meer kleine, maar ook gróte broer is. En de 
kleuters maakten met elkaar een hele grote geboorte kaart. Lieve Wieke, geniet nog heerlijk van je 
verlof! We wensen jou en je gezin een hele fijn tijd toe met z’n vijfjes!  
 

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

Nieuws van de bovenbouw 
 

Prachtige creaties 
In de bovenbouw zijn we gestart met het maken van het verslag. Hiervoor moest er eerst een 
mindmap gemaakt worden. Iedereen heeft ontzettend z'n best gedaan. Hieronder een aantal 
prachtige creaties.  



 

     

      
 

Hoogtepunt van het schooljaar 
Sinds jaar en dag gaan de kinderen van groep 8 van 't Ronde op kamp. Een mooie traditie, maar toch 
ontbrak er iets. De kinderen uit groep 8 kwamen altijd terug als een hechtere groep. Helaas hadden ze 
dan nog maar een paar weken voordat ze uitvlogen naar een andere school.  
Dat moest anders kunnen werd er gedacht. Langzaamaan ontstond het idee om het kamp eerder in 
het schooljaar te houden. En dan niet alleen voor groep 8 maar een kamp met de hele bovenbouw. 
Voor de groepsvorming van de kinderen in de klas zou dit een goede start. Daarnaast zou het ook voor 
extra verbinding tussen de verschillende groepen kunnen zorgen. Dit idee werd voorgelegd aan het 
MT, de directie en het bestuur. Die hadden er wel oren naar. Met het groene licht op zak ging de 
bovenbouw op zoek naar een locatie. Het was een interessante uitdaging om een plek te vinden voor 
ongeveer 100 mensen. Maar het is gelukt! Er is een schitterende locatie gevonden. De mogelijkheden 
zijn er eindeloos. Begin november staat het eerste bovenbouwkamp van ‘t Ronde gepland. 
Kampeerboerderij Het land van Kleef  is dit jaar de plek waar de kinderen uit groep 6, 7 en 8 met zijn 
allen gaan ravotten in het speelbos, zich zullen uitleven in de speeltuin, kunnen knuffelen met dieren, 
sporten tot ze een ons wegen en zullen slapen als roosjes. Er is een leuke club met ouders die meegaat 
om het kamp mede te organiseren en te begeleiden. Met zijn allen kijken we uit naar dit evenement 
dat een van de hoogtepunten van het schooljaar zal zijn.  
 

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

https://kampeerboerderijlandvankleef.nl/


 

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

Vakanties 2022-2023 

Herfstvakantie ma 24 okt t/m vr 28 okt 

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 

Mei-vakantie 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 
Studiedag 1 vr 21 oktober 2022 
Studiedag 2 ma 31 oktober 2022 
Vrije middag ma 5 december 2022 vanaf 12.00 
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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Nieuws van buiten 
  
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanaf heden is er weer inloopspreekuur op school vanuit Lariks. Ik, Kayleigh 
Adelina, zal regelmatig op school aanwezig zijn. Er mag vooraf aangemeld 
worden, maar je mag ook op het moment zelf de school inlopen voor een 
gesprek. Een gesprek kan gaan over pesten of gepest worden, over 
onvoldoende sociale vaardigheden, over problemen in de thuissituatie of 
op school, over gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, 
verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek 
of iets anders wat er bij jou, je kind of in jullie gezin speelt.  
 
Vanaf 2018 werkte ik als jeugdzorg- en maatschappelijkwerker. In januari 
2022 ben ik gestart als consulent bij Lariks en ik heb het prima naar mijn zin. 
 
Op de volgende momenten ben ik aanwezig op ‘t Ronde: 
Woensdag 14 september 08.30-09.30 
Woensdag 5 oktober  08.30-09.30 
Woensdag 26 oktober  08.30-09.30 
Woensdag 16 november 08.30-09.30 
Woensdag 7 december 08.30-09.30 
 
Wil je buiten deze momenten contact, dan kun je een email sturen naar: 
triage@lariks-leusden.nl. Graag even vermelden dat je kind naar Montessorischool ’t Ronde 
gaat. Wie weet tot ziens. 
 
************************************************************************** 
 

 
 
KidsRun Leusden, woensdagavond 21 september 2022: zelf inschrijven 
Na twee jaar afwezigheid zijn we terug met de KidsRun en Dorpsloop Leusden. Dit jaar niet in mei, 
maar in september! Op woensdagavond 21 september is het eindelijk weer zover. Dan kunnen jong en 
oud zich uitleven op het parcours door winkelcentrum de Hamershof. En ook dit jaar gaan we vlak 
voor de finish weer door het Huis van Leusden heen. 
En wie weet sleept jouw school dit jaar de wisselbeker in de wacht! 
 

Zelf inschrijven 
Zit je in groep 3 t/m 8, dan kun je GRATIS meedoen aan de KidsRun. Het parcours is ongeveer 1,3 km. 
De start en finish zijn op ’t Erf. Uiteraard zijn je ouders en de rest van de familie van harte welkom om 
te komen aanmoedigen! Om mee te doen, is het van belang dat je je vooraf aanmeldt. 



 

Ga hiervoor naar: http://www.kidsrunleusden.nl/inschrijven/inschrijven-kidsrun 
 
Het aanmelden verloopt dus niet via school. Aanmelden kan tot en met maandag 12 september. Op 
maandag 19 of dinsdag 20 september krijg je op school je startnummer met je voornaam er groot op 
gedrukt. Zo kan iedereen langs het parcours je luidkeels aanmoedigen. Op de achterzijde van het 
startnummer is een heuse finishchip bevestigd waarmee wij je tijd automatisch kunnen registreren. 
Als je na 12 september besluit om toch mee te doen, dan kan dat wel, maar dan krijg je geen 
startnummer met je naam (en wie wil dat nou niet... ) 
 

Sponsoren 
De KidsRun is mogelijk dankzij de inzet van de Stichting Kr8 van Sport en de steun van diverse 
sponsoren uit Leusden en omgeving. Er zijn nog sponsoren welkom!! 
 

Aanvang 
De KidsRun start om 18:00 uur en per leeftijdsgroep is er elke 10 minuten een start. Jongens en 
meisjes lopen in eigen groepen; de groepen 7 en 8 worden samengevoegd. 
Na de KidsRun volgt om 20:00 uur de Dorpsloop over 5 kilometer. Doet je vader, je moeder of je 
verzorger ook mee? Kijk voor meer informatie en de starttijden op KidsRunLeusden.nl 
 
Met sportieve groet, 
Organisatie KidsRun & Dorpsloop Leusden Patrick de Bourgraaf, Rein van Soest en Mark van Hoorn 
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