
 

Nieuwsbrief ’t Ronde, april 2021 

 

Het mooie is: het komt weer  

Deze tijd van het jaar staat in het teken van vrijheid. We vieren 
de bevrijding van Nederland in 1945 en de bevrijding van het 
toenmalig Nederlands-Indië. Op 22 april hebben we daar als 
school bij stilgestaan met de kranslegging bij De Stenen Man in 
Kamp Amersfoort. Hierover verderop in de nieuwsbrief meer. 
Nederland staat op 5 mei ook stil bij de waarde van vrijheid, 
democratie en mensenrechten. Woorden die het afgelopen jaar 
voor velen misschien een andere lading hebben gekregen. Zo 
ook de montessoriaanse uitspraak ‘vrijheid in gebondenheid’. Wie had kunnen vermoeden dat dit 
ooit niet alleen over de manier van leren binnen ons onderwijs zou gaan, maar zou verwijzen naar 
richtlijnen over het onderlinge contact? Contact tussen ouders, tussen leerlingen, tussen 
leerkrachten en iedereen door elkaar. We verlangen inmiddels enorm naar ‘vrijheid in 
verbondenheid’. Dat de kinderen vrij zijn werkjes te halen in andere klassen. Dat ze buiten kunnen 
spelen met wie ze willen zonder dat ze in hun eigen vak moeten blijven. We verheugen ons op 
grote en kleine feestelijkheden op school. En meer nog dan dat hebben we behoefte aan contact 
met jullie, de ouders en verzorgers van ‘onze’ kinderen. Een blik van verstandhouding bij het 
brengen. Het wisselen van een paar woorden om eventuele onduidelijkheden uit te leggen. We 
willen zo graag de sfeer op school kunnen delen anders dan enkel met deze nieuwsbrief en 
klasbord. Het mooie is: het komt weer. Tot die tijd houden we vol, samen met de kinderen en met 
jullie. Op afstand en toch verbonden. We wensen jullie heerlijke weken en mooie momenten! 

 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 
 
**************************************************************************

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Beau in OB2 en Valentijn in OB3. Van harte welkom Beau en Valentijn! We hopen dat jullie en jullie 
ouders het fijn hebben op ’t Ronde. 

 

Formatie komend schooljaar 
Er is nieuws vanuit het onderwijsteam. Onze collega Anne is zwanger, ze verwacht in oktober haar 
tweede kindje. Anne gaat begin van het schooljaar 2021-2022 met verlof. We zijn erg blij voor Anne 
en wensen haar een hoopvolle tijd toe!  
Daarnaast een minder leuk bericht: Hermileen heeft aangegeven niet meer als groepsleerkracht 
terug te keren. Heel jammer natuurlijk maar we respecteren haar besluit. Dat betekent dat we op 
zoek zijn naar vervanging. Zowel intern als extern zijn we aan het werven. We hopen binnenkort 
een compleet formatieplaatje aan jullie te kunnen presenteren.  

 
In en rond ‘t Ronde 
Onderstaand weer een verzameling foto’s van de verbouwing van ‘t Ronde. Zonder dat je het zelf 
van binnen hebt gezien is het soms een uitdaging te herkennen waar je naar kijkt… Op de eerste 
foto zie je de doorgang van de nieuwe voorhal naar de oude centrale hal. Op de tweede foto staan 
we in de voorhal en kijken we naar de muren van de peuterbouw en de BSO. 



 

         
Op de foto rechtsboven zie je goed het effect van het 
opgehoogde dak. Linksonder kijk je naar de oude personeelskamer, vanaf het oude ‘buiten’ gezien. 
Rechtsonder staan we in een klaslokaal, waar in augustus  de nieuwe tafels en stoelen geplaatst 
zullen worden.  

     
Tot slot hieronder een foto vanaf het ‘dakterras’ van de houten gevel van het aangebouwde deel.  

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

Nieuws van de peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Weer helemaal compleet  
Een heel groot hiep hiep hoera van de overkant want we zijn zo blij. Het KDV was natuurlijk al open 
en nu mag de BSO ook weer. We hebben er lang naar uitgekeken en we voelen ons weer helemaal 
compleet. Om open te gaan zitten er best wat voorwaarden aan, want zo moeten we allemaal in 
onze eigen bubbel blijven. De kinderen hebben de zelfgemaakte WELKOM slingers al opgehangen. 
Ook met Koningsdag op komst, maken we er een dubbel feestje van de komende weken. 
 
Ondertussen hebben het KDV en de BSO niet stilgezeten. De kinderen hebben zaden, bonen en 
bolletjes geplant en ontkiemt. Wat is het fijn om weer wat helpende handen te krijgen want de 
vensterbanken puilen aan beide kanten inmiddels helemaal uit, zoveel is er opgebloeid. De lege 
bloembak staat al klaar en alles mag nog worden overgeplant. Dit kleine groei en bloei projectje 



 

wordt nu een groot project. Hoe cool is het dat we straks een eigen moestuintje hebben waar we 
van kunnen plukken, snoepen en ook kunnen gebruiken voor onze gezonde tussendoortjes.  
 

 
Nog een leuke Koningsdag tip: Zet de kroon van de ananas op wat water. Met flink wat geduld 
groeit er straks een mooie ananasplant uit. 

 

 

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.   
Wilt u meer informatie of uw kind(eren) opgeven voor de kinderopvang of de buitenschoolse 
opvang, dan kunt u bellen met het regiokantoor van Humankind in Leusden, 033-2018000 of 
mailen naar regiomiddennederland@humankind.nl 
 

************************************************************************** 
Nieuws van de onderbouw 

 
Handwerkclubje 
In onderbouw 1 ontstaat soms spontaan een gezellige 
bezigheid. Eén van de kinderen wilde een cadeautje 
maken voor haar jarige mama. Samen met de leerkracht 
heeft ze zelf in de handenarbeid berging uitgekozen wat 
ze wilde gaan maken. Het werd borduren. Als andere 
vriendinnetjes dat dan zien worden ze enthousiast en 
ontstaat er een gezellig handwerkclubje. 
 

 
  

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


 

Merkschoenen met litteken 
Een kleuter komt de klas ingelopen en laat trots zijn nieuwe merkschoenen aan zijn vriendje zien. 
Het vriendje bekijkt de nieuwe schoenen en werpt ook nog even een blik op zijn eigen schoenen. 
Dan reageert hij verrast: “Hé, kijk! Wij hebben hetzelfde litteken op onze schoenen!”  
 

Peuzelen in de zon 
Eindelijk kon het weer, lekker met onderbouw 2 buiten in de zon ons eten oppeuzelen. Wat 
heerlijk; de bijen, de regenwormen en alle vogeltjes in de natuur genieten van het mooie weer. Wij 
dus ook. Nu alweer bijna vakantie waarmee we hopen dat het voor een ieder heerlijk weer wordt 
en we kunnen genieten. 
 

************************************************************************** 
Nieuws van de middenbouw 
 
De bevlogenheid blijft 

Dit is de tijd van boekverslagen in de middenbouw. We vragen het aan de vijfdejaars maar alle 
kinderen zijn natuurlijk welkom om over hun lievelingsboek te vertellen. Het belangrijkste is: 
enthousiast ‘reclame’ maken voor een goed boek zodat kinderen elkaar kunnen inspireren om te 
lezen. Soms is het een beetje spannend om voor de klas te presenteren, maar dat gevoel gaat snel 
over en de bevlogenheid blijft. Zo wordt de keuze van een volgend boek uit de bieb weer 
makkelijker! 

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

Nieuws uit de bovenbouw 
 

Tafeltjes in rijen 

Muisstil is het op de gangen. Achter de gesloten dubbele deuren is 
het lokaal waar nu alleen groep 8 zit. De tafeltjes staan in drie rijen, 
ver van elkaar af.  Op dinsdag 20 en woensdag 21 april hebben de 
kinderen van groep 8,  gedurende twee ochtenden, de eindtoets 
gemaakt. De eindtoets is een verplichte toets voor alle basisscholen 
in Nederland. In totaal hebben de kinderen 3 rekenopdrachten  en 5 
taalopdrachten moeten maken (per opdracht 20 tot 25 vragen). Voor 
elke opdracht hadden de kinderen 30-45 minuten de tijd.  Na elke 
opdracht  was er een korte pauze, zodat ze even konden ontspannen. 
Het was fijn dat de kinderen de toets in het lokaal van Tom mochten 
maken; we hadden hier een heerlijk rustige plek. Het enige geluid dat 
we hoorden was het fluiten van de vogels op de achtergrond. 



 

Complimenten voor groep 8, voor het harde werken! Na de meivakantie krijgen we de uitslag van 
de toets.  

 

Indrukwekkende speech 
Op donderdag 22 april is er een kleine afvaardiging van onze school naar de Stenen Man geweest. 
We hebben daar bloemstukken gelegd namens de schoolkinderen en er werden prachtige 
gedichten voorgedragen door de kinderen van de bovenbouw. Onze wethouder, Patrick Kiel, hield 
een indrukwekkende speech. Op onze website op de Kinderpagina staan alle gedichten, de speech 
van de wethouder en meer foto's en filmpjes. Zeer de moeite van het bekijken waard! 
https://www.montessorischool.nl/adoptie-stenen-man/ 
 

 

     
 
************************************************************************** 
Belangrijke data 2020-2021 
De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl 
 

Vakanties 2020-2021 
April/meivakantie ma 26-04 t/m vr 07-05-2021 
Hemelvaart  do 13-05 en vr 14-05-2021 
Pinksteren  ma 24-05 2021  
Zomervakantie   ma 19-07 t/m vr 27-08-2021 

  

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2020-2021 
Middag vrij vanaf 12.00 di 22-06-2021  (studiemiddag) 
Studiedag vr 16-07-2021 (dag voor zomervakantie) 
 

************************************************************************** 
Belangrijke data 2021-2022 
 
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 

https://www.montessorischool.nl/adoptie-stenen-man/
http://www.montessorischool.nl/


 

 

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2021-2022 
Nader te bepalen. 
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