Nieuwsbrief ’t Ronde, januari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Een lockdown-nieuwsbrief….
Wat was het een tegenvaller om net voor de kerstvakantie. De
deuren te moeten sluiten. In allerijl hebben de teamleden ervoor gezorgd dat materialen,
chromebooks, schriften en kopieën voor het onderwijs op afstand klaar lagen.
Intussen is de lockdown al twee keer verlengd. We hopen van harte dat op 8 februari de
school, de kinderopvang en BSO weer open kunnen.
We danken alle ouders en kinderen voor hun inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.
We zijn erg trots dat iedereen er zo positief in staat en er het beste van wil maken!
Complimenten hoor, we begrijpen dat het echt niet altijd makkelijk is.
Veel lees- en kijkplezier met de nieuwsbrief van januari!
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde.
***************************************************************************

Nieuws van ’t Ronde
Welkom voor onze nieuwe leerlingen
In december en januari zijn 10 nieuwe kinderen op ‘t Ronde gekomen:
Adam in OB3, Hidde in OB1, Boaz in OB2, Maas in OB1, Guus in OB1, Miray
in OB3, Filou in OB1, Lucin OB2 en Linn in OB2. Van harte welkom allemaal!
We hopen dat jullie (en jullie ouders) het fijn krijgen op ’t Ronde!

ALV online op 7 januari
Voor het eerst in de geschiedenis van de Vereniging voor Montessori Onderwijs Leusden:
een ledenvergadering online. Voorzitter Joost, Penningmeester Jaap en Joost-Joris van
Bouwzaken gaven een heldere toelichting op de begroting en jaarplannen voor 2021. Fijn
dat de ledenvergadering op deze manier doorgang kon vinden. Dank aan de leden die de
online bijeenkomst hebben bijgewoond!

Renovatie en uitbreiding van het gebouw
In de laatste informatiebrief hebben we foto’s laten
zien. Inmiddels zijn we 2 weekjes verder en de
bouwers zitten niet stil!! Kijk maar naar de
vorderingen:
Weer een kraan bij de school: nu om de houten
balken voor het nieuwe dak naar boven te takelen.
Jullie zien hier de zijkant van de uitbouw. Op de
begane grond de ruimte voor de 0 tot 4 jarigen, op
de verdieping de zijkant van de
nieuwepersoneelskamer en de ruimte voor de
intern begeleider en remedial teaching.

De steigers in de centrale hal zijn weg! Wat een
heerlijke ruimte is het toch!
Op de rechter foto zien jullie de nieuwe voorhal!
De balken voor het nieuwe dak zijn goed zichtbaar.
Fijn hoor, dat het allemaal zo voorspoedig gaat!

Presentje van de gemeente Leusden
Wat een heerlijke verrassing voor alle medewerkers van het onderwijs en de
kinderopvang. Een bedankje van de gemeente Leusden voor de inzet tijdens
de coronacrisis. Dank daarvoor, wordt echt gewaardeerd. En: we doen het
heel graag!!
***************************************************************************

Nieuws uit de onderbouw
Belevenissen van de leerkracht tijdens “Meet” met kleuters
Zelfs (natuurlijk!) in onderbouw houden de leerkrachten regelmatig een “Meet” met de
kinderen. In kleine groepjes, om het voor zowel de kinderen als de leerkracht nog een beetje
rustig en overzichtelijk te houden. En we máken wat mee, dan kunnen we jullie vertellen!
Een paar leuke kijkjes in de “online wereld van de kleuters”:
Sommige kleuters vinden het echt té spannend om achter het scherm hun juf of meester te
zien. Dat is van onze kant ook heel duidelijk zichtbaar. Zo zien wij hier en daar op ons scherm
een strak getrokken gezichtje, zonder geluid en zonder beweging, en dat wel een half uur
lang!
Ook zien wij regelmatig uitgebreide ‘neuspeuter-sessies’ voorbij komen. Wel fijn om daarbij
te bedenken dat het waarschijnlijk een teken is van ontspanning en dat het kind zich op zijn
gemak voelt achter het scherm bij ons... ;-)
Blijkbaar is het “Meet-moment” ook een goed tijdstip om de nodige portie vitaminen naar
binnen te krijgen. We moeten soms minutenlang wachten tot een kind de mond heeft
leeggegeten, om mee te kunnen doen aan het lesje. En dan nog maar te zwijgen over de wijd
opengesperde mondjes met half gekauwde bananen... :-)

Een enkele keer is het ook zo dat het kind ineens uit beeld verdwenen is. Wanneer het dan
later toch weer in beeld verschijnt is de verklaring als volgt: “Ik moest even de deur open
doen. Er werd een pakketje bezorgd.”
Of je krijgt de vraag: “Juf, ben je bijna klaar? Dan kunnen we samen “door-Meeten”. Vrij
vertaald: “Juf, kun je nu snel stoppen met je lesje en het scherm verlaten, want dan wordt
het eíndelijk écht leuk en gezellig!”
Hopelijk vertrouwen jullie als ouders erop dat we echt enorm ons best doen... En wij vinden
het vooral heel erg leuk om de kinderen zo vaak te zien en naar ons idee lukt het ook nog om
het hier en daar leerzaam te maken!

Even terug naar december...
Op 4 december was het eindelijk zover, Sinterklaas en Piet
kwamen ook in OB2. De kinderen hebben een voorstelling
gedaan met zang en dans. Werkjes voor de Sint en heel veel
plezier. Zelfs een pietendiploma hebben ze allemaal gehaald.
Het precisie pepernoten strooien is nog een dingetje maar
daar oefenen we volgend jaar op verder.
Dank je wel Sint en Piet dat jullie ons huisje(schooltje) toch
hebben gevonden.

Nog een groot feest aan het
einde van het jaar: Kerst
Het feest van Sint was nog niet voorbij of de versiering voor het
komende sfeervolle feest werd opgehangen. De school was
aangekleed met mooie kerstversiering, ook in de klas zijn we samen
druk bezig geweest met het maken van een gezellige, warme groep.
De lampjes in de boom en door spulletjes mee te nemen van thuis
werd het een lekker volle boom.
Wel jammer dat het kerstontbijt niet door kon gaan. Volgend jaar
hopelijk weer een fijne en sfeervolle kerstviering!
***************************************************************************

Nieuws uit de middenbouw
Onderwijs op afstand in de middenbouw
Ook de kinderen van de middenbouw werken hard. Het is ontzettend knap hoe de meeste
kinderen zelfstandig en onder begeleiding van ouders aan hun dag- en weektaken werken.
We hebben dagelijks groepslesjes voor de 3de, 4de en 5de jaars en de rest van de ochtend is
het mogelijk om vragen te stellen en lesjes te vragen via Meet.
In de groepslessen behandelen we verschillende onderwerpen: spelling, rekenen,
woordsoorten, schrijven, tekstbegrip. Deze week hebben de kinderen van mb3 een
presentatie gegeven over hun lievelingsknuffel(s).

Dat het soms wel een uitdaging is om in een online les goed af te stemmen op de kinderen,
blijkt uit het volgende geval:

We herhalen de lesstof van de vorige dag tijdens de Meet-les. Eén meisje kijkt gepijnigd.
Moeder vraagt of het moeilijk is. Nee, het ligt aan de herhaling, die is saai. Het meisje zucht
diep en zegt: Het is net of je op zondagavond naar het Sinterklaasjournaal kijkt…
Wat de lockdown met kinderen doet, kun je teruglezen in de brief van Fiene die ze aan “de
presiedent” heeft geschreven. Ze was deze week jarig. We hopen alle gemiste verjaardagen
gauw weer te kunnen vieren op school.

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

Nieuws uit de bovenbouw
Kern van de Zaak-lessen van Albert
Het is leuk om mijn collega's een beetje te helpen bij het
thuisonderwijs. Ik verzorg de Wereldoriëntatielessen voor
de bovenbouw (Kern van de Zaak). De eerste les ging over
de Romeinen. Ik heb genoten van de gruwelijke verhalen
die de kinderen me toestuurden over de gladiatoren. Deze
week stond aardrijkskunde op het programma en heb ik via
Meet een les gegeven over China. Best lastig om een
verhaal te houden tegenover 30 kinderen die stil zitten te
kijken. Je mist de interactie. Ik ben benieuwd hoe de miniwerkstukjes eruit komen te zien.
Heel leuk om te doen. Ik geniet wel erg van mijn pensioen!
Albert

Motivatie… ;-)
Ingeleverd bij TaalDoen:
“Ik ben momenteel bezig met dit niet zo leuke project van taaldoen. Ik heb hier geen zin in
want ik ben moe en wil slapen want ik heb vannacht heel slecht geslapen, en ik heb best wel
spierpijn omdat ik gister hard heb getraind. De conclusie is dat ik geen zin heb in school.”

Spellingsopdracht
Ronja (BB1) heeft een woordpuzzel gemaakt. Leuk he? Lukt het om de puzzel op te lossen?

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

Nieuws van de peuters en BSO ‘t Ronde
Nieuws van de peuters
Als je vier wordt bij de peuters, krijg je een bloempotje voor je verjaardag. Een week van
tevoren mag je die uit kiezen en met je feestje pak je hem uit. Ook de peuters leren al goed
te zorgen voor de planten en de bloemen. Een paar weken terug zijn we aan het stekken
geweest. Onze grote planten hebben namelijk baby plantjes gekregen en al die ieniemienie
plantjes hebben we in een eigen potje gezet.
Tijdens een herfstwandeling, al wel drie maanden geleden, vonden we een eikel met een
staartje. “Juf! Juf! Kijk nu, deze eikel heeft een klein staartje!”. Dat is wel heel speciaal. We
hebben geleerd dat dat staartje een wortel is en dat uit die kleine eikel een hele eikenboom
kan groeien. Echt waar! Nou, dat gaan we proberen. We hebben wel veel geduld nodig, en
de eikel heeft veel water, licht en liefde
nodig. Na bijna een maand gebeurde
het, er kwam een heel klein steeltje
boven de grond. Dus nog meer water,
licht en liefde en nu is het al een hele
baby boom. Hij is al bijna zo groot als
telstok 2 en heeft al 6 blaadjes. We gaan
er nog heel lang goed voor zorgen.
Misschien gaat hij ook nog takken
krijgen en wordt hij wel zo hoog als
telstok 10! En als het schoolgebouw
klaar is kan hij misschien wel
meeverhuizen of we laten hem achter
als herinnering aan de fijne tijd hier.
We hebben de boom bij het raam gezet
bij de knutselhoek. Als je in de buurt
bent kan je langs wandelen en even
gluren hoe de boom gegroeid is.
Zelf hebben we ook bij het schoolgebouw gegluurd, en wauw wat is de school ook al
gegroeid zeg. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe lokalen.
Straks is er ruimte voor twee groepen: een ‘verticale’ en een ‘horizontale’ groep. Een
verticale groep is een groep met waar kinderen van 0 tot 4 zitten, eigenlijk net als op school
een mix van meerdere leeftijden waarbij je jongste, middelste en oudste bent. De
horizontale groep wordt een peutergroep voor peuters die alleen onder schooltijd komen.
Het is erg prettig voor de kinderen dat er op de groepen een beperkt aantal haal- en
brengmomenten zijn.
Nu er twee groepen komen, hebben we meer mogelijkheden om te dingen samen te doen of
juist even een rustmomentje te creëren. Een peuter van de verticale groep, speelt misschien
wel even mee op de horizontale groep. En als die peuters dan toch bij op de andere groep
zijn spelen we met de jongsten misschien wel even met muziekinstrumenten. Tot slot zijn we
gewoon ook heel erg blij dat we alle kinderen onder één dak bij elkaar hebben. Met zijn allen
groeien en bloeien.

Nieuws van BSO ‘t Ronde
Sinds september zijn BSO de Leus en BSO ’t Ronde samengevoegd. We
vormen nu een heel nieuw team samen met de peuterbouw. De ruimte
van de BSO delen we samen met Nicole. We zijn een montessori BSO die
helemaal aansluit bij school.
We zijn in december bezig geweest met kerst, de groep zag er echt
gezellig uit. In de kerstvakantie hebben we weer een leuk
activiteitenprogramma gedaan. Het thema was: “Op avontuur in de Alpen”. We hebben
onder andere koekoeksklokken gemaakt, een “jodel-duel” gehouden en mooie kerststukjes
gemaakt.
Wij wensen iedereen een fijn en gezond 2021. Yvonne, Maureen en Pauline

Aanmelden of informatie over kinderopvang en BSO ‘t Ronde?
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
***************************************************************************

Handvaardigheid Nieuws
De handen van de kinderen hebben in december niet stilgestaan tijdens de handenarbeid.
Wat hebben ze prachtig werk gemaakt.
De middenbouw is bezig geweest met het maken van een potje van klei. Daarvoor gingen we
terug in de tijd naar het trechterbekervolk. Dit volk kon voor hun serviesgoed niet even naar
de HEMA of de Blokker, maar moesten alles zelf vervaardigen. Dat was een behoorlijk karwei
en je wilde dan ook dat de borden en bekers die je maakte stevig van kwaliteit waren.
Om die stevige constructie te maken, zijn we
begonnen met het maken van een laag duimpotje.
Daarna hebben de kinderen gewerkt met coils.
Dat zijn ringen van klei die ze heel precies
bevestigden aan hun duimpotje om steeds hoger
te komen. Er moest met een latje op het kleiwerk
geklopt worden om het geheel compact te maken
en te zorgen dat er geen
lucht meer in de klei zat.
Alle potjes zijn gebakken in
een keramiekoven van 950 graden, daarna geglazuurd en nog een
keer gebakken op 1060 graden. Alles is héél uit de oven gekomen en
dat is een enorme prestatie. Dat betekent dat de kinderen precies en
netjes gewerkt hebben. Dit hebben de kinderen fantastisch gedaan!
Noah drinkt er thuis zijn chocomel uit.

De bovenbouw deed totaal iets anders. Zij hebben gewerkt met oude kerstversieringen die
we kregen via Jack Mensinga, de oom van Iris en Roos. Dat leverde de opdracht:
“deconstruct en construct” op.
Drie weken lang zijn de kinderen bezig geweest met het uit elkaar halen van
kerstversieringen om ze vervolgens op een nieuwe manier in elkaar te zetten. Er werd
gewerkt met tangen, zagen, scharen en lijmpistolen. Zeker dat laatste bracht een grote grijns
op de gezichten. Van sommige kinderen was dat een lang gekoesterde wens.
Het resultaat mag er zijn. Vier raamwerken van 60 bij 90 centimeter pronken in school. Er is
zoveel te zien op deze ‘kerstlandschappen’, dat je gerust je stoel erbij kan zetten om het
eens rustig te bekijken. En met deze kunstwerken wensten we iedereen een fijne Kerst.

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

Opmerkelijke uitspraken
Kleuter bekijkt een instructiefilmpje over hoe je bijzondere tekening kunt
maken van vissen in de zee. De leerkracht doet hierin haar uiterste beste
om alle stapjes rustig en goed uit te leggen en laat zien hoe je visjes kunt
ontdekken in de lijnen op het papier. In het filmpje vraagt de juf: “Kijk, daar zit nog een visje.
Je trekt hem over me je stift. Lukt het bij jou ook?” Waarop de kleuter antwoordt: “Ja
natuurlijk! En nog veel beter dan bij jou!”
Uit de bovenbouw:
In een verhaal over gladiatoren, schreef een meisje: “ de dood of de gladiatoren”.
***************************************************************************

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

Vakanties 2020-2021
Krokusvakantie
Pasen
April/meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma 22-02 t/m vr 26-02-2021
vr 02-04 t/m ma 05-04-2021
ma 26-04 t/m vr 07-05-2021
do 13-05 en vr 14-05-2021
ma 24-05 2021
ma 19-07 t/m vr 27-08-2021

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2020-2021
Middag vrij vanaf 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)
***************************************************************************

