
Nieuwsbrief ’t Ronde, september 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021.  

Een bijzonder jaar op een tijdelijke locatie terwijl ons gebouw aan 

de Uilenhoeve gerenoveerd en uitgebouwd gaat worden. We 

houden jullie via aparte informatiebrieven op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de 

huisvesting van ons kindcentrum. 
 

Veel lees- en kijkplezier! 

Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 

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

Nieuws van ’t Ronde 
 

Welkom voor onze nieuwe kinderen  
Loena en Lois in OB1. Ivy, Hind en Jill in OB2. Bob, Younes, Gwendolyn 

en Thijmen in OB3.  Jasmijn in BB2. Van harte welkom allemaal! We 

hopen dat jullie een fijne tijd gaan krijgen op ’t Ronde! 
 

De Vreedzame School 

De afgelopen weken is in alle klassen hard gewerkt aan blok 1 van de Vreedzame School “We 

horen bij elkaar”.  

In dit blok staat het creëren van een fijne sfeer in de klas centraal. Het is namelijk belangrijk 

dat ieder kind zich veilig voelt op school. 

In iedere klas hangt nu een poster met afspraken die de kinderen met elkaar hebben 

gemaakt. Ook heeft iedereen zijn of haar handtekening eronder gezet.  

 

Mediatoren 

Blok 2 van De Vreedzame School is: “We lossen conflicten zelf op”.  

Natuurlijk kunnen veel conflicten tussen kinderen onderling snel 

opgelost worden, maar het kan soms voorkomen dat dit niet het geval is. 

Dan worden mediatoren ingezet. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8 die 

hiervoor een opleiding hebben gehad. Hiervoor hebben zij voor de 

zomervakantie een certificaat gekregen. 

De mediatoren zijn in alle midden- en bovenbouw groepen geweest om zich voor te stellen.  

Tijdens de pauzes zijn de mediatoren, die op dat moment dienst hebben, te herkennen aan 

een gele band om hun arm. Zo kunnen de kinderen meteen zien waar ze naartoe moeten als 

er ergens een conflictsituatie is ontstaan. 

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



Nieuws van de peuterbouw en BSO 
Mmm… wat wordt er lekker gesmikkeld tijdens de lunch. 

Nadat we zelf ons broodje gesmeerd en gesneden hebben, 

eten we hem natuurlijk ook lekker zelf op. ´Tingeling´ gaat 

ineens het belletje. Wat heeft de juf nu dan te vertellen. 

We hebben een nieuw werkje: afwassen. 

Er staat een teiltje, een afdruiprekje en een kleedje waar je 

op kan staan en de ergste druppels opvangt. De juf doet het 

voor en als je het wilt mag je het zelf doen. Dat is leuk en 

ook best makkelijk eigenlijk! Eén peuter merkt op: ‘Hé juf, 

mijn handen zijn ook schoon!’ Slaan we meteen twee 

vliegen in één klap. 

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

Nieuws uit de onderbouw 
 

Bewegen op de muziek 
Deze nazomer mogen de kinderen nog regelmatig 

genieten van het prachtige weer op het grote 

schoolplein. En wat een geluk dat we een echt 

podium midden op het plein hebben, waar een 

ieder heerlijk kan dansen en optreden.  

Zo ook op een zonnige maandag, waar de kinderen heerlijk aan het dansen zijn op de muziek 

van K3, kabouter Plop en natuurlijk Dance Monkey. De energie spat eraf. Met de nieuwe JBL 

beatbox waar heerlijke muziek over het plein uit klonk. 

Nog even Michael Jackson geprobeerd voor juf Myrthe voor de muzikale opvoeding, dat was 

voor de kinderen een openbaring. Thriller en Beat it waren wel erg spannend. 

 

Zon in de onderbouw 
Wat een heerlijk zomers weer hebben we aan het begin van dit schooljaar gehad. En wat 

hebben we ervan genoten! Lekker lang buiten spelen in de septemberzon! 

Voor OB3 schijnt de zon ook elke dag binnen. Dus als we het koud krijgen of het regent 

buiten: wij kunnen ons lekker in de klas opwarmen! ;-) En dat ook nog eens energie neutraal! 

 

 
 



Giraffen in de onderbouw 
In onderbouw 1 hebben we met de kinderen een heel leuk liedje geleerd over een giraf! 

Goeiedag meneer giraf 

ik neem mijn petje voor u af 

kunt u alle appels plukken 

en moet u voor een vliegtuig bukken  

en kunt u met zo n nek 

boven in de hemel zien 

Bij het zingen van het liedje mogen de kinderen voor één keer op hun stoel staan, dan ben je 

bijna net zo lang als een giraf! 

Het liedje geeft ook weer gesprekstof over: waar leven giraffen, wat eten ze, kunnen ze echt 

in de hemel kijken en wat is de hemel eigenlijk? 

Tot slot zijn er prachtige giraffen gemaakt met ecoline en wasco. 

 

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

Nieuws uit de middenbouw 
 
Voorstellen Ilse 

Hallo, ik ben Ilse Groen in ’t Woud, ben 19 jaar oud en 
woon in Leusden. Mijn hobby’s zijn bakken, reizen en 
met vrienden afspreken. Ik zit in het tweede jaar van 
de pabo in Utrecht. Ik kom een jaar stage lopen op ’t 
Ronde. In het eerste half jaar loop ik stage in MB1 bij 
Laurene in de klas. Voor het andere half jaar ga ik stage 
lopen in de bovenbouw. Zelf heb ik ook op ’t Ronde 
gezeten. Daarom vind ik het heel leuk om hier stage te 
lopen. Als kind vond ik het Montessori onderwijs heel 
leuk en ben benieuwd hoe ik dit zal vinden vanaf de andere kant. Ik hoop veel te leren 
tijdens mijn stage en wil de leerlingen leuke lessen geven. 

 
 
 
 



Gebouwen 
MB1 staat volledig in het teken van gebouwen. We bekijken elkaars huizen: zij woont in een 
hoekhuis en hij in een appartement, anderen wonen in een rijtjeshuis. We leren dat huizen 
er niet altijd zo uit hebben gezien. Informatie uit een boek wordt omgezet tot prachtige 
tijdlijnen met tekeningen.   
In de hal is een gigantisch bouwwerk verrezen van Bamboestiek. Iedereen heeft een deel 
gemaakt en al deze delen zijn door een aantal kinderen in elkaar gezet. Dat is super sterk 
geworden door de driehoeksconstructie. 
Door dit thema vallen ons ook allerlei dingen op tijdens het fietsen, namelijk dakdekkers en 
bouwplaatsen met een fundering. Leren is overal!   
 

 
 

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

Nieuws uit de bovenbouw 
 

Juf Roos in de klas met Jasper 
Op 30 juli 2020 is het zoontje van Roos en Stephan geboren.  
Hij heet Jasper en wat is het een prachtig mannetje!  
Woensdag 16 september hebben Roos en de alweer 7 weken oude Jasper ons met een 
bezoekje vereerd. Roos en Jasper zijn natuurlijk als eerste naar BB3 gegaan. De kinderen 
hadden zich de hele week al verheugd op dit bezoek. Jasper huilde, lachte en sliep. Hij kreeg 
alle aandacht! Op het moment dat Jasper huilde, hebben de kinderen samen een slaapliedje 
gezongen en daar werd hij heerlijk rustig van. 
Wat was het fijn en gezellig om elkaar weer even te zien en te spreken. Het verlof van Roos 
duurt nog tot 30 november. Daarna gaan Roos en Anneke Brons samen als duo verder in 
BB3.  
 

Voorstellen Matthijs 
Hallo, jullie hebben het vast al van uw kind gehoord, maar 
ik ben sinds 7 september stage gaan lopen in bovenbouw 
1 bij Marjan. Daardoor wil ik mij even voorstellen zodat u 
wat meer weet over de leerkracht die naast Marjan ook 
veel voor de groep zal gaan staan. Mijn naam is Matthijs 
Eskes en ik ben 19 jaar. Ik doe op dit moment de pabo aan 
de Hogeschool Utrecht in Amersfoort en zit in het derde 



jaar. Ik ben een sportieve en muzikale jongen, zo speel ik al jaren voetbal en bespeel 
meerdere instrumenten, waaronder al een lange tijd de piano.  
Ik zal komend jaar elke maandag en dinsdag te vinden zijn als stagiair, maar nog vaker als 
leerkracht van bovenbouw 1. Het is voor mij een sprong om van het reguliere onderwijs te 
gaan naar het montessorionderwijs, maar ik heb al veel geleerd van uw kind over dit 
onderwijs en heb goede zin om er een topjaar van te maken. Ik hoop dat ik op deze manier u 
genoeg informatie heb gegeven over mijzelf, maar als er vragen of opmerkingen zijn zal ik 
elke maandag en dinsdag op het plein te vinden zijn. 
*************************************************************************** 

Opmerkelijke uitspraken  
 

In de bovenbouw moest een kind eerder weg. Een ander kind vroeg: “Waar 

moet hij heen, naar een psycholoog of psychopaat ofzo?” 

 

Kleuter hangt aan het klimrek en roept naar de leerkracht: “Juf! Kijk eens naar mij! Ik hang 

onderstekop!“ 

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

Belangrijke data 2020-2021 
Vakanties 2020-2021 
Herfstvakantie   ma 19-10 t/m vr 23-10-2020 

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 
Studiedag   ma 26-10-2020 (dag na herfstvakantie) 

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) 

 

De schooljaarkalender staat op onze website: www.montessorischool.nl  

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

 

 

 

http://www.montessorischool.nl/


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.  
 

 
 



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

De Stichting Latent Talent organiseert al jaren een breed scala 

aan cursussen voor Leusdenaren en mensen uit de omgeving. 

Ook voor kinderen! De cursus striptekenen door Linda de Wit is 

al jaren heel populair. Nieuw zijn de kinderbijeenkomsten van 

Annemiek Koopmans in de Smederij. Zij zal kinderfilosofie, faalangst en weerbaarheid en kinderyoga 

onder de aandacht brengen. 

Meer informatie kunnen jullie vinden op de website van Latent Talent www.latenttalent.org en natuurlijk 

in het bekende gele boekje. 

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

Beste ouders en kinderen, 

Gezien de coronatijd worden er dit jaar geen folders 

verspreid. Vandaar dit berichtje in de nieuwsbrief. Vanaf 7 

september is het mogelijk om een gratis proefles te volgen 

voor diverse cursussen die gegeven worden in 

Kunstgebouw Leusden aan de Eikenlaan. Het aanbod is te 

zien op www.scholenindekunst.nl/locaties/leusden/  

Wilt u meer informatie? Bel dan  033 467 34 73 

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

http://www.latenttalent.org/
http://www.latenttalent.org/
http://www.scholenindekunst.nl/locaties/leusden/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Dan ben je van harte uitgenodigd om aan te sluiten op 5 oktober om 

19.30 uur via onderstaande link. 

https://us02web.zoom.us/j/88308574549?pwd=OXFOVHBNRHNSMk43eXExQTR3NzlSUT09 

Dit is het password: 682191 

https://us02web.zoom.us/j/88308574549?pwd=OXFOVHBNRHNSMk43eXExQTR3NzlSUT09

