
 

Rond ’t Ronde, mei / juni 2022 
 

Hoppend door de laatste weken 
Van lang weekend naar activiteit, naar weer een lang weekend naar 
nog een activiteit hoppen we door de laatste weken van dit 
schooljaar. Tijdens de constructieve ALV van gisteren werd door 
ouders genoemd dat er in deze periode zoveel samenkomt. Het is 
leuk en veel tegelijk. Na het komende - extra lange - 
pinksterweekend is het nog maar vierenhalve week tot het begin 
van de zomervakantie. Nog vier weken aanpoten, werkjes afronden 
en tussendoor leuke dingen doen. En onze achtstegroepers? Die 
beginnen zachtjes naar hun afscheid toe te leven… 
  
Zonnige groet en een heel mooi lang weekend gewenst! 
Het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Van harte welkom Hugo en Fay!  We hopen dat jullie en jullie ouders het fijn zullen hebben op ’t 
Ronde. 
 

Aanmelden broertjes en zusjes 

In oktober vindt zo nodig 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 
 

‘Meidenvenijn’ is niet fijn 
Op de studiedag van 25 februari jl. heeft het team een workshop ‘Meidenvenijn is niet fijn’ gevolgd. 
Een trainer van meidenvenijn.nl heeft ons die ochtend uitgebreid verteld over pesten in het algemeen 
en gedrag van meisjes in het bijzonder. Er werd aandacht besteed aan de verschillende rollen die 
klasgenoten kunnen hebben en de positieve intentie (zoals veiligheid, positie, relatie etc.) achter 
gedrag. Met betrekking tot conflicten leerden we dat deze er niet enkel zijn om op te lossen. Het is 
vooral interessant en helpend om te onderzoeken waarom iemand een conflict aangaat.  
Op 23 mei jl. hebben Irma, Marjan en Lieke in aanvulling op de workshop de cursus ‘meidenvenijn’ 
gevolgd. Na een herhaling van de basiskennis werd dieper ingegaan op de verschillende lessen die je 
met een groep kunt doen; de preventielessen en de curatieve lessen. Aan het begin van het komende 
schooljaar zullen we met de bovenbouwgroepen de preventieve lessen starten met als doel uiteraard 
het voorkomen van ‘meidenvenijn’. De preventieve lessen worden gegeven aan de hele klas. Ook 
ouders worden geïnformeerd. Mocht het later nodig blijken, zullen we de curatieve lessen in gaan 
zetten. Bij de curatieve lessen worden de meisjes apart genomen. 
We zijn erg enthousiast over de aan ons uitgelegde methode en kijken ernaar uit ermee aan de slag te 
gaan. Wordt vervolgd! 
 

Wieke met zwangerschapsverlof 
Gisteren, 2 juni, had Wieke voorlopig haar laatste werkdag. Met een vrolijk lied hebben we Wieke 
uitgezwaaid. Wij wensen haar een mooie tijd met haar gezin en kijken ernaar uit dat ze weer 
terugkomt van haar zwangerschaps- en aansluitend ouderschapsverlof. 



 

 
Oudertevredenheidsonderzoek 
In april zijn alle ouders en verzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan het 
oudertevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is 114 keer ingevuld en geeft ons voldoende input om te 
bepalen wat al goed is en waar we onszelf als school kunnen blijven verbeteren. Gisteren tijdens de 
ALV zijn de resultaten in detail gepresenteerd. Positieve punten die veel genoemd werden zijn 'sfeer', 
'vakbekwaamheid van de leerkrachten' en 'individueel onderwijs'. Lager scoorden we op onder andere 
'communicatie', 'informatie over het kind' en 'groepsactiviteiten'. Met een gemiddeld eindcijfer van 
een 7,94 zijn we uiteraard heel tevreden. Dank iedereen voor deelname aan dit onderzoek. 

 
Hooggeëerd publiek 
Dames en heren, jongens en meisjes, 
Met trots presenteert Montessorischool ‘t Ronde in samenwerking met Circus Kristal de circusdag!!!! 
Op deze bijzondere vrijdag 10 juni worden de leerlingen in een paar uur tijd van gewone kinderen 
omgeturnd tot heuse circusartiesten. Clowns, acrobaten, goochelaars - waar Hans Klok niet aan kan 
tippen - en bubbelmagiërs. Wat zullen de kinderen meenemen van deze dag vol circusavontuur? Wij 
kijken uit naar deze enerverende dag!  

 
Schoolfotograaf 7 en 8 september 
Nadat het er de afgelopen jaren, mede door corona, niet van is gekomen, komt komend 
schooljaar de schoolfotograaf weer op ‘t Ronde. Op 7 en 8 september worden zowel de 
groepsfoto’s als individuele foto’s gemaakt. En voor degenen die dat willen een foto van 
broertjes/zusjes. Voor die laatste wordt een moment ná schooltijd gekozen, zodat kinderen 
die nog niet, of niet meer, op ‘t Ronde zitten erbij kunnen zijn. Mocht je hiervan gebruik willen 
maken, zet het fotomoment dan vast in je agenda. 

 
Eindtijd schooldag blijft 14.15 
Bij het invoeren van het continuerooster is erover gesproken dat we enkele jaren tot 14.15 school 
zouden hebben om te zorgen dat er voldoende (wettelijke) onderwijstijd zou zijn. Wanneer het aantal 
uren 'gelijkgetrokken' zou zijn, zou het kwartier eraf kunnen gaan en de eindtijd 14.00 worden. Echter, 
de leerkrachten ervaren dat de werktijd op de middag erg kort is. Daarom is i.o.m. de MR en het 
bestuur afgesproken dat de eindtijd 14.15 blijft. We krijgen nu meer studiedagen. Wanneer deze zijn, 
wordt komende weken vastgesteld. 
 

Met succes afgerond 
Al een tijdje begeleid Marjan van Velthuijsen met plezier onze stagiairs. Sinds kort is ze hiertoe ook 
nog eens officieel bevoegd. Met succes heeft zij onlangs de opleiding tot schoolopleider afgerond. 
Gefeliciteerd Marjan!! 
 

Met spoed gezocht… 
…Leden voor de commissie van toezicht. Zie hun prikkelende flyer onderaan deze nieuwsbrief. 
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Nieuws van de baby’s, peuters en BSO ‘t Ronde 
 

Wat een leuke gesprekken 
Alweer even geleden, in de meivakantie, zijn we een dinsdag naar de Struintuinen geweest. Eerst 
natuurlijk een boel bammetjes gesmeerd voor de lunch en daarna zijn we met zijn allen in een lange 
wandelrij vertrokken.  



 

Daar aangekomen en na wat uitleg gingen alle kinderen meteen de kant op die ze wilden. Dat sluit 
mooi aan bij de Montessorivisie, doen waar je blij van wordt. Er was een 
modderkeuken en er werden al snel wat heerlijke soepjes gebroddeld. 
 
En o, daar in het hoge ooievaarsnest zaten er twee op het nest. 
Daaronder kon je visjes vangen. Het duurde alleen best lang voor er iets 
van beweging in het schepnet zat. Ook hier werd een lesje wachten en 
geduld hebben uiteindelijk beloond. De verwachtingen waren wel erg 
hoog gespannen, want je zou toch maar een echte haai in je netje 
krijgen. Het bleef bij wat kroos en kleine kriebelbeestjes ;) En waarom er 
hier geen haaien zitten? Dat konden wij ze natuurlijk allemaal uitleggen. 
Wat een leuke gesprekken heb je dan. De grotere BSO kinderen 
struinden wat af in de bosjes met hun zelfbedachte tikspelletjes. Zoals en 
dag bij ons op de BSO nooit hetzelfde is, vloog ook deze om. Die 
genietende gezichten, heerlijk. In de zomervakantie gaan we nog een 
keer de Struintuinen boeken, we kijken er alweer naar uit.  

  
 

Een cocon of een pop 
Bij de peuters en de verticale groep zijn wij de afgelopen maand druk 
geweest met het lezen van het boek rupsje nooit genoeg. Samen in de 
kring keken we naar de plaatjes en waren we bezig met tellen, 1 tot 
en met 5. Ook gaat de rups slapen. De kinderen wisten al te 
benoemen dat de rups in een cocon of een pop slaapt. En wist je, dat 
als die na 2 weken slapen wakker wordt, dat het dan een vlinder is? 
Ook is er samen naar de rups gekeken en hebben we samen de 
kleuren gemengd en geverfd op het papier.  

 
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 
 

Onderbouw Party 
Twee weken geleden waanden we ons even in een andere wereld. Alle kleuters gingen met hun 
familieleden en de juffen in de jungle op zoek naar een tempel met een schat. Gewapend met een 
loep, banaan, liaan, meetlint, etc. werd er in iedere klas goed gezocht naar de schat. Samen met 

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


 

familieleden konden de kleuters in iedere klas verschillende spelletjes doen en kennismaken met de 
andere leerkrachten. Tussendoor was er de mogelijkheid om even te ontspannen, met een drankje en 
een heus jungle gerechtje. De avond werd afgesloten met een gezamenlijke dans en gelukkig is de 
schat gevonden! Daar zat voor iedereen wat lekkers in… 

   

 
Schaduw op je oog 
Vandaag zei een kleuter: "Hé, jij hebt schaduw op je oog! Heel soms mag ik van mijn mama ook 
schaduw op mijn oog."  
 
Poespoes 
Juf eet tussen de middag in de klas met de kleuters mee. Een kleuter vraagt wat de juf aan het eten is. 
"Couscous," is het antwoord.. Leerling: "Jongens, de juf een poespoes!" 
 

**************************************************************************** 
Nieuws van de middenbouw 
 
Feesten in de jungle 
Wat is het heerlijk om weer feestjes te kunnen vieren op school! De hele middenbouw ging uit zijn dak 
tijdens de middenbouwparty op vrijdag 13 mei. Het thema van dit jaar was 'Jungle'. De kinderen 
kwamen leuk verkleed en vol verwachting het prachtig versierde schoolgebouw binnen. Er waren 
lekkere hapjes en drankjes, muziek om te dansen, een quiz en verschillende spelletjes. De tijd vloog 
voorbij, voor we het wisten was het tijd om deze vrolijke avond met een polonaise af te sluiten. 

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



 

Creatief nieuws 
 

Echt nep in de middenbouw 
In reclames zien we prachtig glimmend fruit en smakelijke ijsjes. Alles om ons te verleiden om 
naar de winkel te gaan. De kleurrijke plaatjes roepen: “Koop mij, koop mij!”. Maar we worden 
vaak in de maling genomen. De appeltjes glanzen omdat ze bespoten zijn met glansspray en 
het softijs op het hoorntje is mooie wit scheerschuim. 

   
De middenbouwers hebben ook verleidelijke reclame gemaakt, namelijk voor pizza en 
hamburgers. Met hun fantasie, felle kleuren en smakelijke vormen laten ze het water in je 
mond lopen.  

  
 

Herhaling herhaling herhaling herhaling herhaling herhaling herhaling herhaling  
In de wereld om ons heen zien we veel herhaling. Denk aan de ritmes die je ziet in de natuur, 
de sport en de architectuur. 

 
Het interessante van herhaling is dat het beeld versterkt wordt en daarmee interessanter 
wordt om naar te kijken. Om de bovenbouwers de kracht van herhaling te laten ervaren werd 
de handenarbeid in 3 stukken verdeeld: 15 minuten, 10 minuten en 5 minuten.  
In het eerste kwartier kregen ze de kans om zelf 1 mooie vorm te maken. Bedenken, 
ontwerpen, uitwerken en op de foto zetten. In de volgende 10 minuten moesten ze hun eigen 



 

vorm exact namaken. En in de 5 minuten daarna nog een keer. Zo maakten alle 
bovenbouwers minimaal 3 keer hun ontwerp. Tot slot werd er nog een keer een foto gemaakt 
om het eindresultaat in beeld te brengen. De herhaling heeft zijn werk gedaan. 
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Sportief nieuws 
 

Meisjes 5e regionaal voetbaltoernooi! 
Wat hebben de meiden van ’t Ronde een 
prestatie geleverd tijdens het voetbaltoernooi in 
de meivakantie! Zonder blikken of blozen zijn zij 
kampioen geworden van het toernooi en hebben 
zij zich geplaatst voor de regionale finales in 
Hilversum. Helaas vielen ze bij dit toernooi net 
buiten de prijzen.  
 
Volgende week is het laatste schoolsporttoernooi 
van dit schooljaar. Woensdag 8 en donderdag 9 
juni doen er een aantal teams mee met het 
korfbaltoernooi en dan gaan we ons best doen 
om ook hierbij in de prijzen te vallen. Meedoen 
alleen is al een heel mooie sportieve prestatie op 
zich!  
 
Mocht het jou als ouder of verzorger leuk lijken om een aandeel te hebben als lid van de 
sportcommissie of als coördinator van een bepaald toernooi?  We zouden in het nieuwe schooljaar erg 
geholpen zijn met extra ondersteuning hierin. Ben je geïnteresseerd? Spreek ons dan aan op het 
schoolplein of mail naar sport@tronde.nl 
 
Sportieve groet, 
Kasper           &          Bas 
Nik MB2                           Vigo MB2 en Tijn BB3 
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Belangrijke data 2021-2022 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2021-2022 
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 5  di 7 juni 2022, dag na pinksterweekend     
Studiemiddag 6  vr 8 juli 2022, vanaf 12.00 uur, middag voor zomervakantie 
 

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 

http://www.montessorischool.nl/
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LEES! 
Druk druk druk? Maar je toch willen inzetten voor onze mooie school? Wij 
zoeken twee nieuwe leden voor onze commissie van toezicht. Met een 
gemiddelde tijdsduur van slechts vier uurtjes per maand gedurende maximaal 
drie jaar kun jij het verschil dat we elke dag al met elkaar maken de komende 
jaren vlekkeloos laten doorstromen. 

HOE DAN? 
Meld je aan als commissielid bij rickgenders@gmail.com. De huidige commissie 
gaat graag het gesprek met je aan, beantwoord al je vragen en weet je vast te 
overtuigen van de meerwaarde die jij aan onze school kunt geven. De commissie 
bestaat uit drie leden, waarvan om beurten elk jaar een commissielid wordt 
gewisseld, zodat een commissielid maximaal drie jaar in de commissie kan 
zitten. De commissieleden zijn ouders van schoolgaande kinderen van ’t Ronde. 
Momenteel zitten de volgende vaders in de commissie: Friso Kuiper, Hans 
Osnabrugge en Rick Genders. 

WAT? 
De commissie van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van onze 
organisatie. Doel van de commissie van toezicht is om de controlerende rol van 
de ALV beter te kunnen vervullen buiten de twee ledenvergaderingen die 
jaarlijks plaatsvinden. Om het beleid beter te kunnen toetsen zal de commissie 
van toezicht ook buiten de officiële vergaderingen om actief met het bestuur in 
gesprek gaan en zich daarin kritisch opstellen. De commissie van toezicht voert 
hiermee het intern toezicht uit zoals in de statuten vastgesteld. De commissie 
van toezicht heeft geen besturende rol. Het is een klankbord voor het bestuur 
namens de ALV en zal voorgenomen beleid kritisch beoordelen. Zowel 
inhoudelijk als wat het proces betreft. 

ACTIE! 
 
************************************************************************** 

  



 

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 08:15 tot 09:30 uur op:              

● Woensdag 15 juni 2022     
● Woensdag 29 juni 2022        

 
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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