Nieuwsbrief ’t Ronde, april 2022
Rood, wit, blauw, oranje en roze
Afgelopen paasweekend hebben we kunnen genieten van het
prachtige weer en de bloesem die de bomen roze en wit kleurt.
Vandaag kleurde de school oranje voor het koningsontbijt in alle
groepen. En gisteren, tijdens wederom een indrukwekkende
herdenking bij De Stenen Man, waar prachtige gedichten werden
voorgelezen, wapperde ons rood-wit-blauw. Een kleurrijke aanloop
naar een fijne meivakantie. Wij wensen iedereen heerlijke weken.
Zonnige 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 Isabel en Luke! We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn zullen hebben op ’t
Ronde.

Geen avond4daagse in Leusden dit jaar
De avond4daagse commissie van ‘t Ronde heeft via de Leusdense commissie vernomen dat er dit jaar
nog geen vierdaagse wordt gewandeld in Leusden. Op www.avond4daagseleusden.nl staat het
volgende hierover:
Na de laatste versoepelingen is het te kort dag om op tijd een compleet nieuw draaiboek af te hebben.
We zetten nu alles op alles voor 2023. “2019 was het laatste jaar dat de A4DL mocht samenwerken
met de regionale politie en de vereniging van Leusdense verkeersregelaars. De politie moest bezuinigen
in uren en de verkeersregelaars hieven hun vereniging op. Ook de EHBO-vereniging waar we gebruik
van maakten heft zichzelf dit jaar op,” zegt de draaiboek coördinator van A4DL. “Met daarbovenop de
coronalockdown raakten we de uitdaging om op zoek te gaan naar nieuwe mensen en oplossingen ook
een beetje kwijt. Alles lag stil.” Sinds enkele weken zijn er geen coronamaatregelen meer die een
vierdaagse in de weg staan. Alleen is het nu te kort dag om de organisatie op tijd af te hebben.
“Er was al een datum gepland voor de avondvierdaagse 2022. Maar zonder een compleet nieuw
draaiboek, met nieuwe vrijwilligers en de inzet van betaalde professionals in plaats van politie, kunnen
we nog geen vergunning aanvragen. Dat redden we dit jaar niet meer.” We benadrukken dat er geen
sprake is van een definitieve stop. A4DL zet alles op alles om in 2023 weer in een lange stoet door
Leusden te wandelen. Met nieuwe verkeersregelaars, voldoende EHBO, actieve vrijwilligers en veel
enthousiaste wandelaars.

Vul hem in
Op 4 april is alle ouders per e-mail gevraagd deel te nemen aan de oudertevredenheidspeiling.
Inmiddels heeft meer dan de helft de vragenlijst al ingevuld. Dank daarvoor!! Op donderdag 2 juni
zullen we tijdens de Algemene Ledenvergadering de resultaten presenteren, dus zet het vast in je
agenda (als het er nog niet in staat).
Heb je de enquête nog niet ingevuld? Het kan nog tot en met zaterdag 30 april. Hoe meer reacties we
ontvangen, hoe meer we onszelf kunnen verbeteren. Invullen is volledig anoniem, kost ongeveer 5 á
10 minuten en kan via de volgende link: https://forms.gle/ue4K2yVr7Uvws8YT7
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde
Welkom
Welkom voor onze nieuwe kinderen, Eira, Lennon, Cleo, Charlie, Noa-Julie en hun ouders.

Uitgezwaaid
Hugo, Luke en Quinten zijn vier jaar geworden en gaan naar school. Veel plezier jongens!

Feestjes
We hadden veel te vieren de afgelopen maand. Doortje slaagde
voor haar Kiki opleiding en is nu een officiële pedagogisch
medewerker binnen ons team. Pauline, Maureen, Yvonne en
Natalja slaagden voor hun Montessori kinderopvang examen.
Gefeliciteerd allemaal!

Paaskuiken
Claudia heeft tweede paasdag een dochter gekregen. Ze heet
Fenna en moeder en dochter maken het uitstekend.

Wiskidsdag op het kdv
Op 31 maart vierden we de landelijke Wiskids dag mee.
We deden parcourtjes, we sorteerden, we bouwden en hebben elkaar
gemeten. Bij het vragenspel merkten we dat de meeste kinderen ijs
lekkerder vinden dan taart. En we merkten dat walvissen heel groot zijn.
Ze passen maar net in het lokaal van de peuters.

En wiskids op de BSO
Bij BSO2 konden de kinderen op wiskidsdag een speurtocht doen met een
plattegrond. Ze moesten met de weegschaal afwegen hoeveel kinderen er met de lift mee mochten.
En ze leerden een telliedje van Pauline. Na afloop kreeg iedereen een verrassing.
De kinderen van BSO1 hebben statistieken gedaan. Een van de vragen was: ‘Ga jij liever naar het
strand of naar het bos?’ Negen kinderen wilde liever naar het strand en vier kinderen wilde liever naar
het bos. Bij BSO 1 was het ook een maand van groeien en doorschuiven naar BSO 2 maar ook afscheid
nemen van José.

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
Handenarbeid in de onderbouw
De afgelopen handenarbeidles hebben de kinderen een
lenteschilderij gemaakt. Eerst moesten ze het plankje goed
schuren. Dat was voor velen een heel nieuwe ervaring.
Daarna werd de achtergrond groen en blauw geschilderd.
Vervolgens gingen ze een lammetje boetseren van
brooddeeg. De wol werd gemaakt met de knoflookpers. Dat
was erg grappig om te doen.
Op het plankje werd het schilderij verder afgemaakt met
wolkjes, een zon en bloemen in de wei. De kinderen hebben
hier heel geconcentreerd en zeer gemotiveerd aan gewerkt
als echte kunstschilders.
Afke heeft de lammetjes later gebakken en op de
schilderijtjes bevestigd. Ze zijn nu te bewonderen boven de
vitrine bij de klas. Later krijgen ze vast een mooi plekje thuis!
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Nieuws van de middenbouw
Middenbouwers over hun werkjes
Het verschil tussen nieuws, oproepjes en reclames volgens Juul en Anniek.

De opdracht was dat we reclame, nieuws en oproep moesten doen. We moesten de kaartjes sorteren
en dan moesten we een reclame bedenken en nieuws en oproep. Daarbij moesten we zelf dingen
voor ze bedenken.
Groetjes Anne - Justiina
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Nieuws van de bovenbouw
De grebbelinie
Op vrijdag 8 April is BB2 naar de grebbelinie geweest. We hebben over
de linie gewandeld en om de 100 meter kregen we vragen of
opdrachten. We hadden in totaal 13 stops waar dan een rugzak met de
benodigdheden lag. Bijvoorbeeld een kaart om voor te lezen en
anderen dingen die bij de opdracht hoorden. De Grebbelinie is een
waterlinie op de grens van Gelderland en Utrecht, die werd aangelegd
in de 18e eeuw. De grebbelinie is heel belangrijk. Ze zeggen dat de
Nederlandse verdedigingslinie in de Tweede Wereldoorlog Amersfoort
heeft gered. De leukste opdracht vond iedereen om in een Kazemat te
kunnen, we kregen ondertussen uitleg hoe ze in de kazemat zaten en
mochten we door een schietraam kijken, maar toen wij daardoor
keken zagen we weiland, maar de soldaten vroeger zagen geen
weiland, maar water. Alles stond daar onder water behalve de
liniedijk. Want daar hadden ze loopgraven. Je was of aan het slapen of
je stond op wacht. Als je ging slapen had je een soort inkeping met stro
en dekens. En een dak boven je hoofd. Verder heeft BB2 het heel leuk
gehad en hebben we er veel over geleerd.

Een grote dosis geluk
Op dinsdag 5 april heeft de bovenbouw een gastles gekregen van Stella Lens. Stella Lens is Joods en
overleefde WO2 door een grote dosis geluk. Stella zat in de buik van haar moeder toen de oorlog
uitbrak en Rotterdam werd gebombardeerd. Het gezin woonde in het centrum van Rotterdam, moest
halsoverkop vluchten en kwam in Den Haag terecht. De hele familie werd vermoord in Auschwitz. Haar
moeder was Joods, maar haar vader echter niet. Vandaar dat zij als gezin in eerste instantie niet op
transport naar Westerbork hoefden. Haar vader verliet echter het gezin middenin de oorlog om nooit
meer terug te komen. Ze waren daardoor een dankbare prooi voor de nazi’s. Als door een wonder
overleven haar moeder, haar broer Willem en Stella zelf de oorlog. Het verhaal van Stella maakte
diepe indruk op de kinderen. Ze hebben een uur lang ademloos zitten luisteren. Na afloop hebben veel
kinderen vragen aan haar gesteld.

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

Creatief nieuws
Hart van klei
In de Jomonperiode (ca. 12 000 v.C. – 300 v.C) in Japan werd keramiek gemaakt
met mooie patronen aan de buitenkant. De naam ‘Jōmon’ betekent
‘touwpatroon’ en is afgeleid van het typische patroon dat men op het aardewerk
uit deze periode terugvindt. Geïnspireerd door deze manier van decoreren
hebben de middenbouwers harten gemaakt. Ze begonnen met een zelf getekend
hart als basis. Daarna zijn ze het hart gaan samenstellen uit coilen (rolletjes) en
bolletjes van klei. Tot slot werd de bovenkant dicht gesmeerd, zodat het een
stevig geheel werd.

Na een bakbeurt op 950 graden in de keramiekoven bleken de harten prachtig van vorm. Een paar
gebroken harten moesten een beetje gelijmd worden, maar het eindresultaat is in zijn geheel
hartverwarmend.

Timmerwerk vol herrie
Inmiddels zijn de middenbouwers weer druk met hun nieuwe opdracht. Ze zijn aan het timmeren
gegaan. Eerst een tekening maken, daarna timmeren en tot slot met chenilledraad de afbeelding
‘inkleuren’. Gelukkig mochten de kinderen met gevoelige oren wel even hun koptelefoon op zetten,
want ik kan jullie wel vertellen dat we samen veel lawaai maken. Zie hier een paar mooie resultaten!

Patta
Bij het ophalen van de bovenbouwers in de groep kregen de kinderen direct de
eerste opdracht. “Neem 1 schoen mee”. Dat wekte meteen de
nieuwsgierigheid! Vervolgens doken we tijdens de algemene les in de wereld
van de schoen. Het nut, de geschiedenis, het maakproces en de huidige mode.
En toen was het tijd om naar hun eigen schoen te kijken, aan de hand van
observerende vragen: Welk materiaal is gebruikt? Waar zit het breedste punt?
Hoe ziet de zool eruit? Is er een patroon op de onderkant? Zijn er veters of een
rits? En … wat maakt jouw schoen nu jouw schoen? De opdracht daarna was
snel helder: Maak je eigen schoen van klei. En zeg nou zelf … these boots are
made for walking!

Jeannette was mobile
De bovenbouw heeft inmiddels nog een opdracht afgerond, namelijk het maken
van een mobile naar aanleiding van een gastles van Jeannette over Alexander Calder. Drie
maandagochtenden heeft zij haar directiekamer verruild voor het handenarbeidlokaal. Heerlijk om te
zien dat zij haar liefde voor de kunst met de kinderen kwam delen.
Calder was een kunstenaar uit de tijd van Piet Mondriaan. Hij maakte zijn kunst van, in die tijd,
ongewone materialen. Geen steen, klei of brons, maar bijvoorbeeld ijzerdraad, knoopjes, glas en
papier. En het voornaamste kenmerk van het werk van Calder is de beweging. Hij heeft als kunstenaar
dan ook veel mobiles gemaakt, die zachtjes in de wind hun evenwicht vinden.
De kinderen hebben gezocht naar beweging, balans en mochten zelf hun eigen kunstwerkje maken. De
resultaten zijn prachtig en kunnen bewonderd worden in de drie bovenbouwen.
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Sportief nieuws
Opnieuw voorstellen
En ineens bedachten we, laten we onszelf opnieuw voorstellen. Allicht handig dat wanneer je een
vraag of opmerking m.b.t. een toernooi hebt, je ons ook gewoon op het schoolplein kan vinden en
aanspreken.

Bas is de vader van Vigo (MB2) en Tijn (BB3)
en werkt als manueel therapeut.

Kasper is de vader van Nik (MB2)
en werkt als verpleegkundige in de wijk.

Samen zitten wij in de sportcommissie en zorgen wij ervoor dat de kinderen zich kunnen opgeven voor
de sporttoernooien die in Leusden worden georganiseerd en hebben we een coördinerende rol.
Lijkt het jou leuk om hier een aandeel in te hebben als lid van de sportcommissie of als coördinator
van een bepaald toernooi? Spreek ons dan aan op het schoolplein of mail naar sport@tronde.nl
p.s. Heb je aanstaande maandag niks te doen? Kom de teams van ’t Ronde dan aanmoedigen bij de
voetbalvelden in Achterveld! (Klettersteeg 9)
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Belangrijke data 2021-2022
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl

Vakanties 2021-2022
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

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
Studiemiddag 4
Studiedag 5
Studiemiddag 6

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

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Mei-vakantie
Hemelvaartvak.
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma 24 okt t/m vr 28 okt
ma 26 dec t/m vr 06 jan
ma 27 feb t/m vr 3 maart
vr 7 april t/m ma 10 april
27 april in meivakantie
ma 24 april t/m vr 5 mei, incl. 5 mei
do 18 mei en vr 19 mei
ma 29 mei
ma 10 juli t/m vr 18 aug
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Nieuws van buiten
Lariks op school - inloopspreekuur
Je bent van harte welkom op het inloopspreekuur voor ouders en leerkrachten van
Kayleigh Adelina van Lariks, in de keuken middenin de school. Wanneer?
Woensdagochtend van 08:00 tot 09:30 uur op:
● Woensdag 8 juni
● Woensdag 22 juni
Kayleigh kan je helpen met vragen over opvoeden en opgroeien zoals:
● 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?
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