Nieuwsbrief ’t Ronde, november 2020
Beste ouders/verzorgers,
Het is echt gezellig op school! De kinderen en de teamleden
hebben de klassen en de hal mooi versierd en van lichtjes
voorzien. We zijn helemaal klaar voor de feestelijkheden in
december!
Veel lees- en kijkplezier met de nieuwsbrief van november!
Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde.
***************************************************************************

Nieuws van ’t Ronde
Welkom voor onze nieuwe leerling:
Amy in OB1, Gwen in MB1, Bram in OB1, Lucy in OB3 en Noah in
OB1. Van harte welkom allemaal! We hopen dat jullie (en jullie
ouders) het fijn krijgen op ’t Ronde!

Ook emmertjes op de Lingewijk…..
Een vertrouwd beeld zullen we maar zeggen ;-). Een enorme
hoosbui zorgde 12 november voor lekkage. Op verschillende
punten hebben we emmertjes neergezet.
En kinderen die net van de gymzaal naar school liepen hebben de
regen ook gemerkt…. Ohhhh, kletsnat!!

Introductie managementassistent Lieke Warmerdam
Afgelopen schooljaar nam ik afscheid van 't Ronde. Na veertien jaar onderdeel geweest te
zijn van de 'Rondefamilie' ging onze vierde en jongste naar de middelbare school. Hiermee
kwam helaas ook een eind aan mijn rol in het schoolbestuur. Groot was mijn blijdschap toen
Jeannette me in de herfstvakantie belde met de vraag of ik haar een aantal uren in de week
kon komen helpen. De secretaresse in mij begon direct te juichen. Wat voelt het goed om
weer bij 't Ronde te horen. Niet meer als moeder of bestuurslid, maar als onderdeel van het
team!
Vanaf begin november kun je mij op dinsdag- en vrijdagmorgen aan te telefoon krijgen als je
iets wilt doorgeven of vragen. Ook kun je me mailen op lieke@tronde.nl.
Als ik niet op school ben, ben ik thuis bij mijn opgroeiende kinderen en hun vader, aan het
wandelen met mijn honden, aan het oppassen of - voor zover corona het toelaat - aan het
borrelen met vrienden.
Graag tot horens of ziens op school (als dat weer kan)!
Lieke Warmerdam

Sint en Piet
Ja, het is nog maar de vraag of Sinterklaas het aandurft om in deze
gekke tijd naar ’t Ronde te komen. En zou hij wel weten dat we
verhuisd zijn?? Nog een weekje in onzekere afwachting. Piet heeft
onze school al gevonden. En oh, wat heeft Piet er in sommige klassen
een rommeltje van gemaakt….. gelukkig heeft Piet voor alle kinderen
wat lekkers achtergelaten.
Op vrijdagochtend 4 december vieren we hoe dan ook sinterklaasfeest
op ’t Ronde! Veel te leuk! De kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij.

Kerstviering 2020
Het invullen van de kerstviering op school heeft dit jaar heel
wat voeten in de aarde gehad. Door de coronamaatregelen
moeten we helaas afwijken van onze fijne kersttradities. Wij
volgen het dringende advies van de diverse schoolbesturen in
Leusden om geen kerstdiner te organiseren. In plaats hiervan hebben we het volgende
programma: Op vrijdag 18 december tussen 8.15 en 8.30 uur komen alle kinderen mooi
aangekleed via de rode loper binnen. De school zorgt voor een sfeervol kerstontbijt. Daarna
worden in alle klassen kerstactiviteiten georganiseerd. Om 12.00 uur zwaaien we de
kinderen uit en begint de kerstvakantie.

Parkeren
Wat fijn dat bijna alle ouders zo goed omgaan met het de verkeerssituatie rondom de
school. Mocht u toevallig een ouder/verzorger/brenger/haler/ zien die niet goed parkeert:
spreek hem of haar aan. Zo zorgen we samen voor een prettige en veilige omgeving.

Jonge kinderen al aangemeld?
Zijn alle jonge kinderen al aangemeld bij ons? Belangrijk voor ons om te weten in verband
met de vele aanmeldingen voor de komende jaren. Als je twijfelt of je kind al is aangemeld:
bel of mail even naar Jeannette of spreek haar aan ’s ochtends op het plein.

Studiemiddag over communicatie
18 december hebben we een fijne studiemiddag gehad met
elkaar. We hebben het gehad over verwachtingen, overtuigingen, het kunnen verplaatsen in een ander maar ook het
kunnen aangeven van grenzen.
In de coronatijd, waarin alles op afstand is, merken we dat het
lastiger is om goed contact te houden met elkaar. Contact is
echt belangrijk! Mocht je iets met de leerkracht, directie of
bestuur willen bespreken: aarzel niet om dat kenbaar te maken.
Lang ergens mee blijven zitten is niet fijn. Stuur gerust even een
mailtje als je een gesprek(je) wilt, dan nemen wij graag contact
op.

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

Nieuws uit de onderbouw
Herfstwandeling in de onderbouw
“Herfst, herfst, wat heb je te koop?” Nou… héél héél héél veel!
De kleuters hebben met eigen ogen gezien hoe mooi en hoe dichtbij de herfst is.
Als echte kabouters gingen we op pad door de buurt. Overal waar we de herfst van dichtbij
konden zien, stonden we even stil.
Overal zagen we gekleurde bladeren op de grond liggen; we roken aan de dennennaaldjes,
we zochten eikels en kastanjes en we zagen overal besjes voor de vogeltjes groeien.
Ook voelden we aan de schors van de bomen, bekeken we paddenstoelen van boven én van
onderen (met een spiegeltje) en we genoten natuurlijk van het heerlijke zonnetje!

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

Nieuws uit de middenbouw
Uilenballen pluizen met groep 5
In alle klassen maken we dankbaar gebruik van verschillende leskisten van de Groene
Belevenis. Ook tijdens de vijdejaarstijd op de woensdagmiddag. We gingen braakballen van
uilen uitpluizen en de gevonden botjes met behulp van zoekkaarten determineren. Zelfs de
kinderen die dit eerst nog een vies werkje vonden, veranderden binnen een paar minuten in
enthousiaste onderzoekers. Wat passen er veel diertjes in één uilenbal!

Tekeningen voor Sinterklaas
In het Sinterklaasjournaal riepen alle burgemeesters kinderen op om hun tekening voor
Sinterklaas bij hen in te leveren. En dat heeft MB1 gedaan. Iedereen heeft een prachtige
tekening gemaakt. Deze tekeningen gingen in een envelop met een begeleidend schrijven
voor burgemeester Bouwmeester. Deze belangrijke envelop is persoonlijk afgegeven op het
gemeentehuis. We hopen dat Sinterklaas blij was met onze tekeningen.

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

Nieuws uit de bovenbouw
Mediamasters
Vorige week deden de bovenbouwgroepen mee aan “Mediamasters”. Elke dag waren er
filmpjes en vragen waarmee de kinderen hun basiskennis van mediawijsheid opbouwden.
De kinderen waren enorm fanatiek bij het beantwoorden van vragen en het maken van
opdrachten. Ze konden hiermee “bits” (punten) verdienen. We hadden niet de meest
mediawijze klas in huis, maar wat hebben we veel geleerd en genoten!

Dans
Afgelopen vier weken hebben de bovenbouwgroepen, tijdens de gymles, dansles gehad van
Valerie. We leerden onder andere dat we kunnen spelen met ruimte. We bewogen
bijvoorbeeld in “bubbels”, in een kleine bubbel, een middelgrote bubbel en een grote
bubbel. Zo gingen we ook spelen met bewegen in verschillende tempo’s. Bijvoorbeeld in
stukjes als een robot of vloeiend als een slang. Ook deden we leuke spelletjes.

Lootjes
Er zijn lootjes getrokken! Wie zou wie getrokken hebben en welke creaties zullen de
kinderen maken?! Leuke en spannende tijden in de bovenbouw!

Roos
Op 30 november is Roos terug van zwangerschapsverlof. In de decembermaand zal Roos op
maandag en dinsdag voor de klas staan. Anneke staat dan op woensdag, donderdag en
vrijdag voor deze klas. Op maandag staat Anneke voor de klas van BB1. Vanaf 1 januari gaan
Roos en Anneke op de woensdag om en om werken.
***************************************************************************

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Er gebeurt veel op onze school. In onze laatste MR vergadering van woensdag 25 november
zijn onder andere het lesgeven in Corona tijd, en de prachtige renovatie van ons
schoolgebouw ter sprake gekomen. Hoe ervaren leerkrachten, ouders en leerlingen deze
tijd? Worden we genoeg geïnformeerd over de verbouwing? Zijn er knelpunten bij de
leerkrachten? Ervaren de ouders ander gedrag bij de kinderen? Wij ervaren zeker geen
knelpunten en via uitgebreide en duidelijke nieuwsbrieven worden we erg goed op de
hoogte gehouden van de bouw.
We vinden het verder belangrijk dat ouders ons laagdrempelig weten te vinden, zowel via de
email als op het schoolplein. Daarom hebben we hieronder de contactgegevens en foto's
van de oudergeleding van de MR bijgevoegd.
MR ’t Ronde: email: mr@tronde.nl

Oudergeleding:

Pieter Helmons
(voorzitter)

Sander Tamse
(plaatsvervangend voorzitter)

Martine Wilmering-van der Meulen
(secretaris)

Personeelsgeleding:
Afke Does
Myrthe Simons
Renata Schneider
***************************************************************************

Opmerkelijke uitspraken
Onderbouwleerling wijst naar de open ruimte in de kring die bedoeld is om naar
de wc te kunnen gaan en zegt: “Dat is het plasgaatje”.
Juf zegt tegen een onderbouwleerling : “Zo, heb je je bokkenpruik afgedaan?”.
Leerling zegt: “Nee, dat is mijn capuchon”.

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

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

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

ma 21-12 t/m vr 01-01-2021
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 12.30
vr 04-12-2020 (middag na sinterklaasviering)
Middag vrij vanaf 12.30
vr 18-12-2020 (middag na kerstviering)
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)
***************************************************************************

Nieuws van buiten
Aanbod vanuit Lariks:
Naar de brugklas? Meld je aan voor Hier ben ik!
Van groep 8 naar de 'middelbare' is best een grote stap. Veel kinderen kunnen daar wel een
steuntje in de rug bij gebruiken. Voor hen is er Hier ben ik! Een super leuke, actieve,
leerzame training die wordt gegeven door Kim (Lariks) en buurtsportcoach Tom. Op 20
januari start er weer een groep. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meer info/aanmelden via de
website van Lariks: https://www.lariks-leusden.nl/
Bij de Kameleon thuis 4 - 7 jaar
Soms gebeurt er iets in een gezin en weet een kind niet zo goed wat hij of zij daar mee kan.
Denk aan ruzies, een scheiding, iemand die al een tijdje ziek is of spanningen die ergens
anders door ontstaan. Veel kinderen kunnen hier niet mee omgaan of denken zelfs dat het
hun schuld is. Bij De Kameleon Thuis leert kinderen dat ze niet de enige zijn waarbij er thuis
iets is. In de groep leren ze spelenderwijs omgaan met emoties. 25 januari start een groep.
Meer info/aanmelden via de website van Lariks: https://www.lariks-leusden.nl/
***************************************************************************

