
Nieuwsbrief ’t Ronde, februari 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een feest! De basisscholen gingen weer open op 8 
februari! De kinderen, medewerkers (en ouders!) keken 
daar al lange tijd naar uit. Om veilig en verantwoord open 
te zijn moeten we ons houden aan een flink aantal 
maatregelen. We zijn nu twee weken verder en we 
kunnen concluderen dat het wel werkt.  Ja, het is soms 
een beetje lastig, maar we weten waar we het voor doen! 
Fijn dat iedereen (kinderen, school en ouders) zo flexibel is. Dank daarvoor. 
 
Een fijne voorjaarsvakantie voor allemaal!  
 
Veel lees- en kijkplezier met de nieuwsbrief van februari! 
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde. 
*************************************************************************** 

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe leerling 
Lizzy in OB2. Van harte welkom Lizzy! We hopen dat jij en je ouders het fijn 
hebben op ’t Ronde! 
 

Renovatie en uitbreiding van het gebouw 
Net voordat de winter zijn intrede deed, 
hebben we nog een kijkje genomen op de 
Uilenhoeve. Die week had het aan een stuk 
door geregend. En ohhhh, de school was één 
groot waterballet…… Bonnie en Jeannette 
dachten nog: ‘komt dit ooit nog goed??’  
Gelukkig, de dakdekker stond gepland op 
maandag 8 februari. Door de vorst en de 
sneeuw moest dit uitgesteld worden.  
Maar het is gelukt! Het dak is dicht. Een hele 
opluchting. Nu kan er binnen goed worden 
doorgewerkt. 
 
Op de foto rechts is goed te zien hoeveel water 
er in de school was.  
 
 



 
 
De foto linksboven staan we in de nieuwe voorhal. Het dak is dicht! De constructie van de 
houten balken is mooi te zien, dat blijft gelukkig ook zo.  
Op de foto rechtsboven is te zien dat de stenen muur in een klaslokaal lichtgrijs is gemaakt. 
En de oplettende kijker ziet ook dat de houten panelen boven de nieuwe binnen-pui 
geschilderd zijn (was mahoniekleurig, nu antraciet).  
 
Op de foto hieronder is het verschil tussen oud en nieuw zichtbaar: muur en ook de 
plafonddelen zijn lichtgrijs gemaakt.  
 

 



Sneeuw! 
Wat heeft iedereen genoten van een prachtige winterweek. Sneeuw, ijs, het kon niet op! En 
ja, dat betekent goed aankleden. 240 Jassen, sneeuwschoenen, wanten, mutsen, sjaals….. 
Alles uit en dan weer aan…. Het was soms een hele uitdaging, ha ha! Maar dat het ook 
geordend kan, bewijst de foto hieronder! Alle sneeuwschoenen keurig op een rij. Wat een 
leuk gezicht he? 
 

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

Nieuws van de peuters en BSO ‘t Ronde 

 
Nieuws van BSO ‘t Ronde 
Wat fijn dat iedereen weer naar school mag. En wij kijken 
er ook erg naar uit dat alle kinderen binnenkort weer op 
de BSO komen spelen. 

In de noodopvang doen we, 
ondanks dat er minder 
kinderen zijn, allemaal leuke 
activiteiten. Uiteraard hebben 
we veel in de sneeuw gespeeld en daarna warme 
chocolademelk gedronken. 

We hebben zelfs een waveboard op de BSO waar je heel fijn 
mee in de sneeuw kan spelen. 

 

 



 

In de voorjaarsvakantie hebben we het thema Japan. Dus 
we gaan zelf sushi maken, fortune cookies bakken en nog 
veel meer Japanse activiteiten ondernemen. 

We kijken er naar uit om over een half jaar met de BSO in 
de school te komen. 

Als u uw kind ook wil laten spelen op onze montessori BSO, 
dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor van 
Humankind 033-2018000 

Groetjes Maureen, Yvonne en Pauline  

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, 033-2018 000 of 
mailen naar regiomiddennederland@humankind.nl 
 
*************************************************************************** 

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

Vakanties 2020-2021 
Krokusvakantie  ma 22-02 t/m vr 26-02-2021 

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 11.45/12.00 vr 19-02-2021 (studiemiddag, middag voor krokusvakantie) 

Middag vrij vanaf 12.00 di 22-06-2021  (studiemiddag) 

Studiedag   vr 16-07-2021 (dag voor zomervakantie) 

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

Nieuws van buiten 
 

Informatie van Lariks 
Trainingen en thema-avonden 
Binnenkort start Lariks weer met activiteiten voor kinderen en ouders/opvoeders. Lees 
hieronder over het aanbod. Meer informatie staat op www.lariks-leusden.nl of bel met 
Lariks: 033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 – 12.30 uur). 
 

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl
http://www.montessorischool.nl/
http://www.lariks-leusden.nl/


15 februari start Bij de Kameleon thuis. Dit is een groep voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar 
die het thuis of op school lastig hebben. Bijvoorbeeld omdat er thuis iemand ernstig ziek is, 
een broertje of zusje een beperking heeft, er ruzies zijn, of geldzorgen. In de groep leren 
kinderen omgaan met hun emoties en ontmoeten ze kinderen in vergelijkbare situaties. Zijn 
de kosten een probleem, dan kunt u contact opnemen met Kim (k.degroot@lariks-
leusden.nl) om samen een oplossing te vinden. Meer informatie en aanmelden: Bij de 
Kameleon thuis. 
 
2 maart start KIES:  KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding en is professionele begeleiding 
en hulp voor kinderen die een echtscheiding meemaken. KIES maakt kinderen sterker in het 
omgaan met de situatie. Er zijn ook bijeenkomsten voor de ouders. Meer info en 
aanmelden.  
 
31 maart start Hier ben ik! Dit is een training voor kinderen tussen de 9 en 11 jaar. Kinderen 
leren er hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, krijgen meer zelfvertrouwen en gaan met 
meer plezier naar school. De training wordt gegeven door een ervaren trainer van Lariks die 
gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen in samenwerking met een Buurtsportcoach. 
Hier ben ik! bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Kosten: € 40,-. Meer info en 
aanmelden 
 
Autisme in het gezin? In maart starten diverse activiteiten 
In maart organiseert Lariks in samenwerking met Hanneke Scheper een training en thema-
avonden. We hopen natuurlijk 'live', kan dit niet gezien de coronamaatregelen dan doen we 
het online. Deelname is gratis. Meer informatie over de activiteiten en hoe je je aanmeldt, 
staat hier: https://www.lariks-leusden.nl/oplossingen-voor-ouders/ 
 

 8 maart: cursus Opvoeden met ASS. Ben je ouder van een kind in de 
basisschoolleeftijd met ASS? Dan helpt deze training je. Je krijgt antwoord op veel 
voorkomende vragen, kunt ervaringen uitwisselen met andere ouders en krijgt tips 
en adviezen die je helpen bij de opvoeding.  

 29 maart is er een thema-avond over autisme in het gezin. Wat betekent het om een 
gezinslid met autisme te hebben? Hanneke deelt ervaringen en tips die het inzicht in 
autisme vergroten en hoe je er als gezin met elkaar mee om kunt gaan. 

 12 april en 17 mei zijn er thema-avonden over autisme en pubers. Kinderen met 
autisme ontwikkelen zich vaak anders dan anders. De puberteit kan voor extra 
vragen zorgen. Ook als je kind nog niet pubert, helpt het om alvast vooruit te 
denken.  

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