
Nieuwsbrief ’t Ronde, oktober 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Veel lees- en kijkplezier met de nieuwsbrief van oktober! 

Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum  

’t Ronde. 

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

Nieuws van ’t Ronde 

 

Welkom voor onze nieuwe leerling:  
Mees in OB1. Van harte welkom Mees! We hopen dat jij en je ouders  

een fijne tijd gaan krijgen op ’t Ronde! 

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

Nieuws uit de onderbouw 
 

Kinderboekenweek, en Toen en Toen en Toen!! Riddertijd en nu de herfst! 
Wat een heerlijke kinderboekenweek hebben we gehad, 
de kinderen hebben een mooi schild gemaakt met 
tekeningen van figuren die in een kasteel wonen. Ook het 
grote speelkasteel op de gang was een succes. Echte 
ridders en jonkvrouwen speelden met elkaar in het 
kasteel. 
 
Nu gaan we weer over naar een mooi 
seizoen van het jaar, de herfst. Na de 
herfstvakantie is dit vanzelfsprekend 
het thema waar we veel mee gaan 
werken.  

In OB2 hebben we al een hele mooie herfsttafel waar straks de 
zelfgemaakte paddenstoelen, prikwerkjes en andere werkstukken op komen te staan. Ook 
een herfstwandeling staat in de planning. Daarover zullen we uitgebreid verslag uitbrengen 
via Klasbord.  
 

Weer giraffen in de onderbouw!  
De dieren met de langste nekken hadden het heel erg naar hun 
zin in onderbouw 1! 
De kinderen hebben samen een aantal grote dozen 
beschilderd en met de hele klas hebben we daar een heuse 
enorme giraf van geknutseld. De kop van de giraf raakt bijna 
het dak van de klas, en zo kan hij alle kinderen heel goed 
bekijken! 
 
 

 



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

Nieuws uit de bovenbouw 
 

Taal Doen! 

 
Een Taal Doen!werkje van Lars uit BB3 

*************************************************************************** 
Nieuws handenarbeid 
Ontroerdoeken 
Als eerste handenarbeidopdracht van dit schooljaar hebben alle kinderen van de 
middenbouw en bovenbouw ontroerdoeken gemaakt. Met textiel op textiel. 
Deze ontroerdoeken zijn onderdeel van de tentoonstelling WEEF (weef.nu) over het 
textielverleden van Amersfoort. Zeven kunstenaars hebben hieraan gewerkt. Zo ook PJ 
Roggeband. Hij wilde samen met de inwoners van de Keistad (of in de directe omgeving) een 
traansafari maken, door op zakdoeken te laten zien hoe de afgelopen tijd voor iedereen 
geweest is. 
Van de honderdvijftig ontroerdoeken die we gemaakt hebben, hangen tachtig kunstwerkjes 
in Museum Flehite. Ze zijn t/m 22 november te bewonderen. Boek je bezoek online en komt 
dat zien! 
 

Emily maakte een kaars voor haar opa die tijdens de Corona-
lockdown is overleden. 
 
 
 
 
 
 



Noah maakt een schrift met rekenwerk. Thuis kon hij zich heel 
goed op zijn werk concentreren en heeft zijn record sommen 
maken gehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thijmen maakte Peppa Big. In de Corona-tijd 
wilde zijn broertje en zusje steeds Peppa Big 
kijken. Hij zegt daarover: “Daar werd ik helemaal 
agressief van!” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Amin heeft tijdens de lockdown veel kunnen 
voetballen. Dat vond hij heerlijk. 
 

 

 

 

 

 

 

Reliëf 

De bovenbouw verdiept zich in reliëf. Na een algemene les over de diverse soorten reliëf en 
hun verhalende functie, worden de kinderen uitgedaagd hun eigen mythologische figuur te 
ontwerpen. Half mens/half dier of half dier/half dier.  
Eerst komt de ontwerpfase op papier. Daarna zetten ze hun creatie over op het schuimblok. 
Het is de bedoeling dat hun ontwerp bovenop komt te liggen en de achtergrond wordt 
uitgediept. Ook in de achtergrond kan weer gelaagdheid aangebracht worden, waardoor er 
een fraai 3D ‘laag reliëf’ ontstaat.  
De kinderen zijn super enthousiast. Met vijlen, raspen en schuurpapier gaan ze aan het werk. 
Het is niet een opdracht die snel af is en daarom nemen we er lekker een paar weken de tijd 
voor. In de volgende nieuwsbrief zullen we de resultaten laten zien. 



 

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

Nieuws van de medezeggenschapsraad 
 
Nieuw MR-lid 

Goedendag ik ben Sander Tamse, nieuw lid van de MR. 
Ik ben de vader van Loena, Isabel en Olivier waarvan Loena de oudste is en momenteel in 
groep 1 zit. Ik woon mijn hele leven al in Leusden en sinds een aantal jaar samen met mijn 
vrouw Jasmijn die op ‘t Ronde heeft gezeten. 
Ik werk als projectleider voor verschillende technische werkgevers aan systemen langs de 
weg, zoals camera’s en signaalgevers. 
Ik kijk ernaar uit om ‘t Ronde te ondersteunen bij een aantal beslissingen en een fijne 
schoolperiode voor onze drie kinderen. 
Mocht je mij beter willen leren kennen, spreek me gerust eens aan op het schoolplein. 



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

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

Vakanties 2020-2021 
Kerstvakantie   ma 21-12 t/m vr 01-01-2021 

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 12.30 vr 04-12-2020 (middag na sinterklaasviering) 

Middag vrij vanaf 12.30 vr 18-12-2020 (middag voor kerstvakantie) 

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 
 
Lariks spreekuur op school: woensdagochtend in oneven weken 
Lianne Straakenbroek (opvoedondersteuner) komt op oneven weken woensdagochtend van 
08.00 tot 09.00 uur bij ons op school voor spreekuur voor leerkrachten en ouders. I.v.m. 
Corona-maatregelen kan dit geen inloop zijn, maar gaat het op afspraak (afspraak max. 15 
min en evt. vervolgafspraak maken). Aanmelden kan via whatsapp/sms  bij Lianne, 06-
50060880 of via mail:  l.straakenbroek@lariks-leusden.nl Een afspraak maken bij Lariks (Huis 
van Leusden) kan natuurlijk ook, dan zijn andere dagen ook mogelijk.  
 

Oproep van Veilig verkeer Nederland: Zet je licht aan! 
Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer 

ingegaan. De ANWB zet zich al jaren in voor 

verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders 

heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie 

meegemaakt door fietsers zonder licht. En de 

kans op een aanrijding neemt met 20 

procent af bij juiste fietsverlichting. Goed 

idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je 

hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de 

ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer 

in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar 

http://www.montessorischool.nl/


op de fiets naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een 

gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De 

gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij 

het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van 

de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak 

werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt 

deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op 

www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

 
Nog plaatsen vrij voor de typecursus op ‘t Ronde 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


