
 

Nieuwsbrief ’t Ronde, maart 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is zomertijd! De natuur is zich aan het opmaken voor 
een prachtige zomer. We genieten van het licht en het 
ontluikende groen om ons heen. 
 
Wat kijken we er allemaal naar uit naar de zomer. De 
nabije toekomst belooft veel goeds. Ten eerste hopen we 
natuurlijk dat we terug kunnen naar het 'oude normaal': elkaar weer ontmoeten, weer 
samen leuke dingen doen. Daarnaast, wat zeker is: we verhuizen in de zomer terug naar de 
Uilenhoeve! Wat een feest wordt dat, het gebouw wordt prachtig. 
 
De komende tijd houden we nog even vol. We zijn echt heel blij dat iedereen zo goed 
meewerkt en geduld heeft met alle maatregelen. Complimenten voor alle kinderen en 
ouders. 
 
Onderaan de nieuwsbrief zien jullie het vakantierooster voor komend schooljaar. De 
studiedagen voor schooljaar 2021-2022 worden nog ingepland. Zodra we deze hebben 
vastgesteld worden ze in een volgende nieuwsbrief vermeld. 
 
Veel lees- en kijkplezier met de nieuwsbrief van maart. 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 
 
*************************************************************************** 

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerlingen 
Jack in OB2 en Daran in OB1. Van harte welkom Jack en Daran! We hopen dat jullie en jullie 
ouders het fijn hebben op ’t Ronde. 
 
Nederland schoon, en Leusden ook 
Zaterdag 20 maart was het nationale opschoondag. BB1 is met een deel van de groep op 
vrijdag 19 maart rondom de school afval gaan verzamelen; wel vier emmers vol hebben ze 
opgeruimd. Fijn dat het rondom de school weer een stuk schoner is geworden.  

 



 

In en rond ‘t Ronde 
Elke week verandert er weer veel in en aan ons Ronde. De vloer in het nieuwe deel is 
gestort, waardoor je veel meer een gevoel krijgt bij de ruimte. Linksonder zie je de ‘voorhal’, 
voorheen stond je hier buiten. Rechtsonder zie je een vernieuwd puntdak van een van de 
lokalen; emmertjes in de klas zullen niet meer nodig zijn:-) 

 

                   
 

De gevel van de aanbouw krijgt steeds meer zijn gezicht. Hieronder zie je hoe er begonnen is 
met de houten delen. Als alle haakse balken zijn geplaatst, kunnen de nestkastjes er tussen 
gezet worden. 
 

        
 
Als corona het toelaat kunnen we in het nieuwe schooljaar weer weeksluitingen houden. En 
kijk eens wat een fantastisch zicht we dan op de klassen hebben vanaf de omloop. 
 

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

  



 

Nieuws van de peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Ik doe het zelf  
Zomaar een ochtend bij de peuters. Natuurlijk 
spelen in de huishoek, een parcourtje in de 
bouwhoek, prikken aan de knutseltafel en buiten 
ravotten. Maar ook heerlijk werken met een 
cilinderblok of de kippetjes sorteren met een 
tangetje. Van al dat spelen en werken krijg je 
honger en dorst. Dat regelen onze peuters ook 
zelf. Na het opruimen mag je je handen wassen en 
de tafel dekken. Kijk maar op foto´s hoe we dat 
doen. Eerst een placemat, dan een bord, een 
beker en een mes. We schenken met een klein 
kannetje drinken in en smeren ons eigen brood. 
Soms lukt het al zelf om de korst al door te 
snijden. En na het eten? Dan wassen we zelf af!  
Na de renovatie komen er ook baby’s en 
dreumesen bij ons op school, wat voor leuke dingen gaan zij straks leren zelf te doen? Wat 
een feest gaat dat worden om te ontdekken wat ook de allerkleinsten al zelf kunnen. 
 
Moestuin in de vensterbank 
Hier weer een berichtje van de BSO aan de overkant. Nog steeds zitten we in een lockdown. 
Wat fijn dat we de kinderen van de reguliere opvang nog wel op school kunnen zien, ook al is 
het dan maar vluchtig. We kunnen niet wachten. 
Ondertussen zijn we begonnen met de lente. Bolletjes, zaadjes en bonen planten of laten 
ontkiemen in een raam tuintje. De vensterbank lijkt steeds meer op een ware moestuin. Elk 
groeiproces wordt op de voet gevolgd en wie gaat ze verzorgen en water geven? Echt een 
leuk projectje voor de kinderen. 
Volgende week hebben we een activiteitenprogramma gemaakt voor Pasen. Zo gaan we 
eiermuffins maken en eieren versieren, alleen dan niet met verf. Dit keer gaan we met 
diverse zaden en rijst een patroon plakken op het (gekookte) ei.  
Inmiddels zijn wij zeer geïnspireerd geraakt door onze Montessoricursus en vinden het erg 
fijn om op deze wijze te werken. Onze BSO is een doorgaande lijn met de school. Na de 
zomer zitten we weer fijn allemaal bij elkaar.  
Wij wensen jullie allemaal hele fijne Paasdagen toe. Lieve groeten van, 
Yvonne, Pauline en Maureen 
BSO ‘t Ronde 
 
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 
 
Dansen in de onderbouw 
Vanaf 18 maart is hebben de kinderen weer 
echt dansles op school. Daarvoor heeft onze 
dansjuf Marjolein via meet twee keer een les 
gegeven. 
De kinderen krijgen dansles omdat wij als 
school ook dit jaar weer via Neos ( kunst en 
cultuureducatie) voor de discipline dans 
hebben gekozen. Een dansdocent komt dan 
een aantal keren lesgeven om ook de 
kinderen en leerkracht te inspireren. 
De kinderen genieten enorm van deze 
lessen. 
 
Feestje in de speelzaal 
Wat is het toch fijn dat we in dit tijdelijke gebouw onze eigen speelzaal hebben! Zo kunnen 
we alvast wennen aan het gymmen in de eigen school, voor als we volgend jaar in ons 
nieuwe, oude gebouw ook onze eigen speelzaal hebben ;-) En het is helemaal een feestje nu 
we ook nieuwe materialen hebben, waardoor we onder andere weer lekker kunnen klimmen. 
Bijna iedere week gaan we naar de speelzaal. Met elkaar spelletjes doen, maar ook mikken, 
klimmen en klauteren, balanceren, het kan hier allemaal! Iedere keer weer een feestje! 
 

      

 
Leuke uitspraak 
“Hoe oud ben jij?” vraagt een kleuter aan een nieuw kind in de groep.  
“Vier”, is het antwoord.  
“Dan zijn wij van dezelfde levertijd!” zegt de wijze kleuter.  
 
Lentewandeling 
Op een frisse lentemorgen gingen de kinderen van OB3 aan de wandel. We liepen langs de 
mooie groenstrook achter onze school en verwonderden ons over al het paars en wit wat 
daar te zien was. Duizenden vrolijk bloeiende krokussen, een prachtig gezicht! We bekeken 
ze eens goed van dichtbij en zagen de meeldraden en de mooi glimmende bloemblaadjes op 
een dun steeltje. En voor deze éne keer mochten we er allemaal eentje plukken… ssstt….. 
De wandeling ging verder richting de Uilenhoeve. Wauw! Daar zagen we onze mooie oude 



 

nieuwe school. Door het hek keken we naar wat er allemaal nieuw geworden is. Een hoger 
dak, een hele grote nieuwe ingang, mooie houten plankjes die vast geschroefd werden en 
ook héél veel bouwmaterialen. We wilden wel heel graag ook binnenin een kijkje nemen, 
maar daar moeten we nog een tijdje op wachten. We verheugen ons erop!  

 

            

 
Lenteknutsels 
Lente in de onderbouw 
In ob1 zijn we al druk 
bezig met lenteknutsels. 
We hebben eieren 
gestempeld op een 
mooie ondergrond. Deze 
was gemaakt door er een 
collage op te blazen met 
ecoline. Het was een 
precies karweitje met 
prachtige resultaten! 
De kunstwerkjes zorgen 
met de vrolijke kleurtjes 
al voor een echt 
lentegevoel in de klas. 
Om het ook voor het 
raam gezellig te maken 
hebben we ook nog 
hyacinten geknutseld. 
Hiervoor hebben de 
kinderen een grote 
dennenappel (die had 
Afke heel toevallig nog) geschilderd en deze in een mooi beplakt bekertje gezet. Ze staan nu 
gezellig op de vensterbank van de klas. Vooral het samen bezig zijn met de opdrachten is 
heel erg leuk, de kinderen genieten ervan. 
 
*************************************************************************** 
  



 

Nieuws van de middenbouw 
 
Klotsende laarzen 
Afgelopen week waren we met MB1 en MB2 naar de struintuin. MB3 heeft het uitje nog 
tegoed in april. We mochten hier gratis heen omdat de lessen van De Groene Belevenis 
vanwege corona niet door konden gaan. De kinderen hebben nonstop genoten van het 
buiten zijn. We hoorden overal vrolijke kreten en gelach vandaan!  
Ze konden in de vijver waterdiertjes vangen en bestuderen en de naam opzoeken, ze 
konden van takken hutten bouwen, ze konden dammen bouwen, ze konden in de 
buitenkeuken naar hartelust met water, zand, modder en ander materiaal uit de natuur 
kokkerellen. Verder waren er veel paadjes en heuveltjes, evenwichtstoestellen gemaakt van 
natuurlijke materialen, een ruïne en heel veel modder waar je diep in kon raken met je 
laarzen zodat je er (bijna) niet meer uit kwam zonder hulp. Het was fijn dat we laarzen 
konden lenen zodat ook de kinderen met gewone schoenen heerlijk door de modder konden. 
Een kind is helemaal nat geworden maar hij woont naast de struintuin zodat hij gelukkig even 
naar huis kon om droge kleren te halen. Bijna iedereen liep met natte broeken en sokken en 
klotsende laarzen terug naar school, moe, voldaan en rozig van dit heerlijke uitje! 
 
Rollende heuvels 
De lente biedt veel inspiratie voor lessen in de klas: van jonge dieren en lentebloemen tot 
hooikoorts komen veel onderwerpen aan bod. Het frisse lentegroen is goed terug te zien op 
de rollende heuvels van de kunstwerken van MB3. De kinderen hebben gewerkt met verf, 
stiften, potloden en oliepastel. Ze leerden niet alleen verschillende technieken - ook 
waarnemen, beeldtaal, creëren en aandacht richten werden getraind. En het resultaat is 
prachtig! 

 
 
 
 
  



 

In de ban van het heelal 
MB1 is in de ban van de ruimte. We verkennen de planeten, ontdekken sterren en 
sterrenbeelden en fantaseren over buitenaards leven. Wisten jullie dat de Egyptenaren 
vroeger dachten dat de aarde een plat eiland was in een grote oceaan en dat de zon door 
een poort op en onder ging? En is wat we nu denken te weten ook echt de waarheid? Ja wie 
zal het zeggen. Wij gaan lekker verder met het leren over alles buiten onze eigen planeet.  
 

 
                                    

 
Oplettende ogen spotten Ducks 
Wat een feest! Op weg naar de Uilenhoeve 
spotte oplettende ogen stapels Donald Ducks 
bij het oud papier. Vol spanning belden we aan 
om te vragen of we de strips mochten hebben 
voor in de klas. Yes, het mocht! We zijn weer 
helemaal voorzien ;-) 
 
     
 

*************************************************************************** 
Nieuws uit de bovenbouw 
 
Verkeersles 
Op 31 maart zal groep 7 het theorie-examen verkeer gaan maken. In de bovenbouw zijn we 
daarom druk bezig met de lessen verkeer. Het praktijkexamen zal dit jaar plaatsvinden in 
juni. Dit zal niet alleen voor groep 7 zijn, maar ook voor groep 8, omdat zij het 
praktijkexamen vorig jaar door corona niet hebben kunnen doen. Dit alles is onder 
voorbehoud. Mocht het niet doorgaan, dan zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 
 
 
Kangoeroewedstrijd 



 

De jaarlijkse Kangoeroewedstrijd is weer geweest. Dit is een reken- en wiskundewedstrijd voor 
basis- en middelbare scholen. Hij wordt jaarlijks georganiseerd in vele landen en regio's. 
Overal ter wereld wordt alles op dezelfde dag ingevuld. Van te voren is er een selectiedag 
geweest. De kinderen die mee wilden doen hebben een toets van 2 jaar terug gemaakt. Daarvan 
gingen de kinderen met de hoogste scores door. De groep 6 maken de WizKid en de groepen 7 
en 8 de WizSmart. Dit jaar was de wedstrijd op 18 maart. 
Voor wie het leuk vindt is hier een voorbeeldopgave: 
 

 
 
Kunst met een grote K 
We gingen vier kleuren verf in een glaasje doen, per tweetal. We deden er een beetje water 
bij om de verf wat minder dik te maken. We zetten het glaasje snel op z’n kop op een 
papiertje. We lieten het zo even staan om de verf een beetje naar beneden te laten druipen. 
We haalden het bekertje heel voorzichtig eraf, dat gaf een heel mooi effect. Daarna kwam 
Dennis de conciërge met de bladblazer, om de verf te verspreiden, we hielden alle verf die 
eraf spatte tegen met grote blaadjes. We lieten het drogen en het was klaar. Het heeft nu 
een mooi plekje in de klas! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Fleurtje voor de buurt 
Leah en Elin uit BB2 hebben geholpen 
een fleurig aardigheidje te bezorgen bij 
de direct omwonenden van ‘t Ronde 
omdat we ons kunnen voorstellen dat 
de verbouwing aardig wat overlast 
veroorzaakt. Wat deden de meiden het 
netjes: potje neerzetten, aanbellen en 
afstand nemen en uitleggen wat ze 
kwamen doen als er werd opengedaan. 
En wat waren de meeste 
buurtbewoners enthousiast. Niet alleen over het presentje, ook over ons gebouw. ‘Wat 
wordt het mooi hè?!’ en ‘Ik ben wel heel nieuwsgierig hoor,’ hebben we veel gehoord. We 
kijken er allemaal naar uit weer samen te gaan leven op de Uilenhoeve. 
 
*************************************************************************** 
Creatief nieuws  
 
Hoe staat jouw gezicht? 
Gelukkig komen de kinderen van de MB en BB weer naar de handenarbeid! Heerlijk om ze 
allemaal weer te zien. Natuurlijk zijn ze weer met enthousiasme aan het werk gegaan. De 
basis voor de middenbouw is een kartonnen bord en een kleurrijke achtergrond. Hiermee 
gaan ze hun gezicht maken. Maar niet zomaar... Uit een mandje trekken de kinderen eerst 
een lootje waar een emotie op staat. Bijvoorbeeld boos, verdrietig, blij of bang. En hoe ziet je 
gezicht er dan uit?  

.                
 
Otto (linker foto) maakte een chagrijnig gezicht, waarop je kunt zien dat hij van zijn moeder 
twee olijven moet eten. En dat is vies! Stef (rechts) is moe. Kijk maar hoe klein zijn ogen zijn. 
Hij heeft zijn slaapmuts opgezet. 
 
ArtStraw 
De bovenbouw werkt met ArtStraw. Dat zijn papieren rietjes waar, met behulp van 
verschillende verbindingstechnieken, bouwwerken gemaakt kunnen worden. Welk bouwwerk 
ze wilden maken, mochten de kinderen zelf verzinnen. Wel was het de bedoeling om 3 
verschillende verbindingen uit te proberen en 1 element te maken wat kon bewegen.  



 

 

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

Vakanties 2020-2021 
Pasen    vr 02-04 t/m ma 05-04-2021 
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 
 
Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2021-2022 
Nader te bepalen. 



 

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

Nieuws van buiten 
Ladies in actie voor het goede doel 
 
De Ladies Circle in Leusden heeft de liefste familiebox samengesteld, met leuke activiteiten 
voor in het paasweekend zoals een speurtocht en een quiz. Meer informatie op 
onderstaande flyer en op ladiesinactie.nl. 
 

 
 
 
‘Is dat veilig?’ 
 Webinar met Steven Pont 
 
Beste ouder, onderwijs- en zorgprofessional,  
Een speciale uitnodiging voor jou! In deze tijd een uitnodiging voor een webinar. Ja, we 
weten het, we doen al zoveel via teams, zoom en  online en dan ook toch een webinar? Ja, 
wij bieden jou deze graag aan! Het afgelopen jaar hebben jullie je op welke manier dan ook 
ingezet voor het laten doorgaan van  het onderwijs, de ontwikkeling van de kinderen en de 
zorg die daarbij hoort naast al het andere wat  dagelijks ook nog moet gebeuren, zoals bv de 
was, het koken, of op een of andere manier aandacht  geven aan iedereen in je omgeving. 
En dan vraag je je weleens af, gaat het wel goed met de kinderen  en doe ik het wel goed?   
  



 

We zijn heel blij dat Steven Pont ons mee kan nemen in zijn visie op de ontwikkeling van 
kinderen in  deze tijd. Met als thema: Is dat veilig?  
Het is de derde keer dat Steven Pont spreekt bij SWV de Eem. De vorige twee keer kreeg 
Steven vanuit  het tevredenheidsonderzoek, een ruime 8 voor zijn lezingen. Hij heeft ons 
verzekerd dat een webinar  niks af zal doen aan de inhoud en dat er ruim de tijd genomen 
zal worden voor het stellen van vragen  via de chatfunctie.  
 
Woensdag 14 april 2021 online  

19.30 - 20.15 uur intro en lezing van Steven Pont  

20.15 - 20.45 uur gesprek n.a.v. de vragen die gesteld zijn in de chat 20.45 uur einde webinar  

Direct aanmelden: klik hier  

Nog meer over Steven Pont  
Steven Pont is bekend van tv en onder andere columns in het AD en het tijdschrift MAMA. 
Hij is van oorsprong een  onderwijzer, maar heeft zich verder ontwikkeld als 
ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut, columnist en auteur.  Hij is op veel gebieden 
actief, zowel als docent en therapeut, maar ook als auteur van boeken, columns en 
artikelen.  Daarnaast geeft Steven graag lezingen waar hij interactief met belangstellenden 
in de zaal aan het werk gaat over  diverse vragen die leven bij opvoeders en professionals. 
 
*************************************************************************** 
 


