
 

Nieuwsbrief ’t Ronde, mei 2021 

 

Eentje waar je energie van krijgt 

Nu de laatste extra vrije dag voorbij is, beginnen we aan de 
eindsprint van dit schooljaar. Voor sommigen voelt het alsof het 
jaar nog steeds niet echt is begonnen en ineens is de 
zomervakantie al in zicht. En daarmee ook het terugverhuizen 
naar de Uilenhoeve aan het begin van de vakantie. Maar zover 
is het nog niet. De komende weken staat er nog veel op het 
programma. Om te beginnen onder andere het coronaveilige 
‘bubbelkamp’ van onze achtstegroepers komende week en het 
produceren van een heuse filmmusical voor hun afscheid. Deze weken wordt ook de nieuwe 
groepsindeling gemaakt. Dit hangt samen met het werven van twee nieuwe collega’s. Hierover 
hopen we snel meer te kunnen vertellen. Ondertussen zijn we samen met alle kinderen bezig een 
gedragsverandering op school te realiseren met als doel meer rust en een beter werkklimaat. 
Verderop in de nieuwsbrief lees je hier meer over. Naast alles wat speelt in de verschillende 
groepen, wordt er gewerkt aan een plan voor de terugverhuizing naar ons vernieuwde gebouw, 
zodat deze minstens zo soepel kan verlopen als vorige zomer. Al met al voelt het best een beetje 
als een sprintje dus. Zo’n sprintje waar je energie van krijgt. 
 

Hartelijke groet van het team van Montessori Kindcentrum ’t Ronde 
 
**************************************************************************

Nieuws van ’t Ronde 
 

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

 
In en rond ‘t Ronde  
Zie hieronder de nieuwste ontwikkelingen in en rond ons Ronde. Te beginnen met de entrée. 
Vervolgens zie je wat gestucte muren en een wit plafond doen met het licht in de hal.        
 

     
 



 

       
 
Tot slot de achterkant van de school, waar terrasjes worden gelegd bij de lokalen. We zien al voor 
ons hoe we hier het volgende schooljaar fijn gebruik van kunnen maken.   
 
Bloemblaadjes en pannenkoeken 
Jullie zullen van de kinderen thuis 
misschien al wel gehoord hebben over 
bloemblaadjes en een pannenkoekendag 
op school. Het team is al enige tijd bezig 
om gewenst gedrag in de school in kaart 
te brengen. Daarbij is de balans tussen de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen 
en de gedragsverwachtingen van school 
belangrijk. We zijn begonnen met de start 
van de dag. Wat verwachten we van de 
kinderen, wat voor acties zien we bij de 
leerkrachten en wat is nodig? Om het 
gewenste gedrag schoolbreed te 
optimaliseren, hebben we een aantal 
afspraken gemaakt. De afspraken zijn met 
picto’s visueel gemaakt en besproken met 
de kinderen. De komende tijd ligt de focus op naast de fiets lopen over het schoolplein en in het 
fietsenrek parkeren, het begroeten van de leerkracht, netheid bij de kapstok, lopen (in plaats van 
rennen) in de school en het starten met werk. Om de gedragsverandering te stimuleren, kunnen de 
kinderen iedere dag een bloemblaadje verdienen. Bij vijf bloemblaadjes hebben ze een mooie 
bloem. Deze wordt in de hal aan een steel gehangen. Als het veld vol is met bloemen, dan gaan we 
allemaal pannenkoeken eten op school. De kinderen doen allemaal ontzettend hun best en de 
eerste bloemen hangen al! 
 
Avondvierdaagse home editie 

Helaas is er ook dit jaar geen avondvierdaagse in verband met corona. Wel is er een home editie 
opgesteld die je samen met je kind(eren) kunt lopen. Vanuit je eigen huis en met je eigen route. Na 
4 dagen lopen ontvang je de echte avondvierdaagse medaille. Op www.avondvierdaagse.nl staat 
alle informatie en kun je je aanmelden. We wensen jullie veel wandelplezier toe en hopen volgend 
jaar weer met elkaar de avondvierdaagse vanuit school te kunnen lopen. 
Groetjes team Avondvierdaagse 
 

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

  

http://www.avondvierdaagse.nl/
http://www.avondvierdaagse.nl/


 

Nieuws van de peuters en BSO ‘t Ronde 
 
Met de ogen dicht in een slingertje  
Hier weer een blij berichtje van de BSO aan overkant. Het duurt nog maar paar maanden voor we 

weer naar de Uilenhoeve 
kunnen. Alhoewel alle hoeken 
vertegenwoordigd zijn bij onze 
BSO, loop je soms ineens 
tegen de juiste en leukste 
spullen aan. Na wat restyling 
konden we vorige week 
donderdag de jongste 
kinderen verrassen met een 
opgefriste huishoek. 
Superspannend, met de ogen 
dicht in een slingertje achter 

elkaar aan. De reacties van de kinderen waren goud waard. Er werd gelijk gekokkereld op het 
nieuwe fornuis en de pizza hoorde in de oven. De poppenwas werd op het wasrekje gehangen, en 
de picknickmand? Die mocht natuurlijk gelijk mee in een zelfgemaakte tent van dekens. Al die blije 
gezichten brachten ons weer kippenvel. Nu is het genieten om te zien hoe zij genieten en blijven 
we steeds wat uitbreiden. Wat een kleine metamorfose al niet teweeg kan brengen ;) Lieve 
groetjes, Yvonne, Pauline en Maureen. BSO ‘t Ronde 
 

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, 033-2018000 of 
mailen naar regiomiddennederland@humankind.nl 
 

************************************************************************** 
Nieuws van de onderbouw 
 
Nieuwe klasgenootjes 
Huh?! Hoe kan dat nou ineens? Wat zijn we met veel 
in onze klas! Als we even tellen: 24, 25, 26, 27, …. 48, 
49, … Wat een gezellige drukte! Oeps… Het zijn niet 
alleen maar kinderen… Er is een hele bak met 
kikkervisjes in onze klas gekomen! Sven heeft ze voor 
ons uit de sloot gevist en nu mogen ze bij ons logeren, 
zodat wij ervan kunnen genieten en van ze kunnen 
leren. We verzorgen ze goed in een grote bak met 
water en zuurstofplantjes. We voeren ze met 
tomaatjes en kommer zodat ze lekker kunnen groeien 
en we stoppen takjes en drijfhoutjes in de bak. Bij 
sommige kleintjes zien we de pootjes al komen; eerst 
achter en later komen ook de voorpootjes. We 
wachten tot ze uitgegroeid zijn tot kleine kikkertjes en 
dan laten we onze nieuwe klasgenootjes weer vrij in de natuur. Gelukkig duurt dat nog wel een 
tijdje en zolang kunnen wij het nog even heel gezellig hebben met deze grote klas! ;-) 
 

mailto:regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl


 

          
 
 

Poetsen is leuk! 
Allereerst zal ik mij introduceren: ik ben Noortje Schiermeier en ben 23 jaar oud. Ik studeer 
Mondzorgkunde aan de Hogeschool van Utrecht, dit houdt in dat ik mondhygiënist word. 
Een mondhygiënist houdt zich voornamelijk bezig met het vóórkomen van gaatjes en 
tandvleesaandoeningen (zoals gingivitis of parodontitis) of om erger voorkomen.  
Op dit moment ben ik bezig met afstuderen en doe ik de specialisatie voor 
kindertandheelkunde. Al snel leek het mij interessant om langs te komen bij ’t Ronde, dit 
omdat ik zelf ongeveer 20 jaar geleden mijn eerste stappen binnen deze school heb gezet 
bij meester René. 
Ik merk dat er in de maatschappij steeds meer focus wordt gelegd op gezonde leefstijl. 
Geen limonade meer naar school en in plaats van een koek een groot stuk fruit. Maar één 
van de belangrijkste dingen van een gezonde leefstijl wordt vaak overgeslagen: de 
mondgezondheid. Wat veel mensen niet weten is dat er namelijk een verband is tussen 
gebitsproblemen en hart- en vaatziekten. Vaak komen patiënten hier pas te laat achter. 
Daarom vind ik het erg belangrijk om al op een vroege leeftijd de focus te leggen op een 
goede mondgezondheid. Het gezegde is immers Jong geleerd is Oud gedaan. Ik ga de 
komende weken in de onderbouw verschillende lessen geven over wat de 
tandarts/mondhygiënist doet, eten en drinken en natuurlijk ga ik vertellen hoe ze het beste 
hun tanden kunnen poetsen.  
Naast dat het belangrijk is dat ze dit op een jonge leeftijd leren, is het ook belangrijk dat 
hun omgeving hen hierin steunt en helpt. In de verwijspraktijk waar ik werk zie ik veel 
kinderen met mondproblemen waarbij we vaak gaatjes moeten vullen en soms meerdere 
tanden en kiezen eruit moeten halen. Daarom wil ik graag nog wat tips geven om dit te 
voorkomen: 

- 2x per dag poetsen met fluoride tandpasta; 
- Napoetsen tot 11 jaar (vanaf 11 kan je het zelf); 
- Eén van de grootste oorzaken bij het krijgen van gaatjes bij kinderen is dat ze teveel 

eet- en drinkmomenten hebben; 
o Maximaal 5 eet/drinkmomenten op een dag 
o Water, melk, thee zonder suiker en komkommer mag altijd!  
o Over elk eet/drink moment mag je maximaal 20 à 30 minuten doen en 

tussen elk eet/drink moment moet 2 uur zitten. 
o Let op: diksap en aanmaaklimonade (ook suikervrij) is slecht voor de tanden, 

eveneens fruit en fruitsappen zoals appels, appelsap, sinaasappelsap etc. 
- Ga minimaal 2x per jaar naar de tandarts of mondhygiënist dit wordt vergoed tot 

18 jaar.  
 
Hopelijk heb ik jullie zo voldoende geïnformeerd, wil je toch nog meer informatie bekijk 
dan de volgende link: www.houjemondgezond.nl  

http://www.houjemondgezond.nl/


 

 

************************************************************************** 
Nieuws van de middenbouw 
 
Koken in de modderkeuken 
De Struintuin is zonder twijfel één van de leukste 
plekken in Leusden. Het is altijd een feest om met 
de kinderen daar tijd te kunnen doorbrengen. Op 
21 april was mb3 aan de beurt om te genieten van 
een uitgebreid bezoek. We hadden geluk met het 
weer, dus niets kon de pret bederven. 
Waterdiertjes vangen, hutten bouwen, koken in 
de modderkeuken, in bomen klimmen, spelen met 
water, lekker buiten onze pauzehapjes opeten, 
rondrennen - met al deze activiteiten vloog de tijd 
voorbij. We kijken nu al uit naar ons volgende 
bezoek! 

         
 

Bloesem met Oost-Indische inkt in MB1 

 
  



 

Museumbewaker 
Ook dit jaar hebben we een paar leuke, 
vrolijke en leerzame danslessen gehad 
van de altijd energieke en enthousiaste 
Valérie. Eigenlijk zijn het lessen in 
lichamelijke expressie. In de klas hebben 
we daarom veel aandacht besteed aan 
lichaamstaal. Ook hebben we van Valérie 
leuke spelletjes geleerd, bijvoorbeeld 
‘Museumbewaker’. Dit kan natuurlijk ook 
in de klas gespeeld worden en dan mag je 
zelfs op je tafel staan :-) 
 
 
 

 
 
 
 
Klein, kleiner, kleinst 
MB1 is gestart met het kosmisch thema: klein, kleiner, kleinst. Allereerst hebben de kinderen de 

kleine ongewervelde landdieren onderzocht. Er werd informatie gezocht in boeken, op internet en 

door dieren te bekijken. Met al deze informatie werd een Ongewervelde Landdieren Encyclopedie 

gemaakt. De vlinder kunnen we extra goed onderzoeken, want we hebben rupsen in de klas. 

Sterker nog, een aantal cocons is al uitgekomen, dus nu zijn er zelfs prachtige vlinders.  

 

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



 

Nieuws uit de bovenbouw 
 

Programmeren kun je leren van Ilse, onze stagiaire 

We begonnen met spelkaarten trekken zo kwam je in een groepje. Toen kregen we een blad en 
daar stond op hoe je in stappen moet programmeren. Daarna werd er weer een blad uitgedeeld en 
daar stond op: ‘Laat Ilse een broodje met hagelslag smeren’. Vervolgens  moesten we kiezen of Ilse 
haar rechterhand of haar linkerhand moest gebruiken. Toen was het eindelijk tijd om het blad in te 
vullen. We lieten haar allerlei spullen pakken voor het broodje hagelslag, er kwamen allerlei rare 
variaties uit. Van sommige mensen moest Ilse met haar handen de boter smeren in plaats van met 
een mes, het was ook een hagelslag festijn. Ten slotte een super leuke les van Ilse. Ik heb ervan 
genoten en veel van geleerd. En dat het soms moeilijk is om iemand te begrijpen. 

 

Douze Points 
Het lokaal van BB2 klonk dinsdagmorgen als Ahoy 
afgelopen zaterdag. De klanken van de uiteenlopende 
acts van het songfestival schalden door de 
openstaande deur (ventilatie) door de gang. De 
kinderen raakten niet uitgepraat over hoe gek, 
geweldig, stom, mooi, lelijk of bijzonder ze de 
verschillende optredens vonden. Begrijpelijk, want of 
je er nu van houdt of niet, het songfestival geeft altijd 
stof om over te praten. Zeker als het voor het eerst in 
41 jaar in Nederland wordt gehouden. 

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

Creatief nieuws 
  
Blij met klei in de middenbouw 
Zoals veel kinderen weten is klei een van mijn favoriete materialen. Vandaar dat we met de 
middenbouw weer lekker zijn gaan boetseren. Het onderwerp: Monsters! De kinderen maken eerst 
een duimpotje. Dat kennen ze nog van de opdracht, toen ze een bekertje uit ringen gingen 
opbouwen. Dit is de basis voor het monster. Daarna mogen ze hun werkstuk ‘aankleden’ met ogen, 
voeten, een tong, enz. Maar klei op klei plakken gaat niet zomaar. Daar is een speciale techniek 
voor. Ze zetten krasjes op hun losse onderdeel, krasjes op hun duimpotje en met een flink 
kloddertje kleislib lijmen ze de delen aan elkaar. Alles wat er na het drogen afvalt, heeft niet goed 
vastgezeten. En alles wat er na het drogen nog steeds aan vast zit, is met de juiste techniek geplakt! 
De kinderen kunnen dus zelf aan hun eigen werkstuk zien hoe precies ze gewerkt hebben. 

           



 

‘In your face’ in de bovenbouw 
Terwijl de kleipotjes van de bovenbouw, opgebouwd uit ringen en bewerkt met engobe, in de 
keramiekoven gebakken worden, starten we met een nieuwe opdracht: “In your face”. We gaan 
een linosnede maken. Het linoleum is zacht materiaal waar met gutsen een tekening uit gesneden 
kan worden. Maar dat vraagt wel om goede voorbereiding, de juiste techniek en concentratie om 
te voorkomen dat je in je vingers snijdt. Eerst maken de kinderen een ontwerp. Uit papier knippen 
ze een gezicht, dat ze daarna op hun linoleum overnemen. Het mag er een beetje gek uit zien en 
het moet vooral veel contrast hebben. Alle delen die ze willen bewaren kleuren ze met potlood in. 
Alles wat ze straks weg gaan halen, kleuren ze niet. Daarna komt het snijwerk. Er zijn al een paar 
kinderen gestart en we hebben nog geen pleisters nodig gehad. Uiteindelijk maakt elk kind een 
stempel waarmee ze, met inkt en een handpers, een hoogdruk kunnen maken. De resultaten 
worden vast prachtig. 
 

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

Vakanties 2020-2021 
Zomervakantie   ma 19-07 t/m vr 27-08-2021 

  

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2020-2021 
Middag vrij vanaf 12.00  di 22-06-2021  (studiemiddag) 
Studiedag    vr 16-07-2021 (dag voor zomervakantie) 
 

************************************************************************** 
Belangrijke data 2021-2022 
 
Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie  ma 18 okt t/m vr 22 okt 2021 
Kerstvakantie  ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022 
Voorjaarsvakantie  ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022 
Paasweekend  vr 15 april t/m ma 18 april 2022 
Koningsdag  wo 27 april 2022 in meivakantie  
Meivakantie  ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 
Hemelvaartvakantie do 26 mei en vr 27 mei 2022 
Pinkstervakantie  ma 6 juni 2022 
Zomervakantie ma 11 juli t/m vr 19 aug 2022 
 

http://www.montessorischool.nl/


 

Studiedagen (kinderen vrij) en vrije middagen 2021-2022 
Nader te bepalen. 
 

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

Nieuws van buiten 

  

Zomerpakkettenactie 
Dit jaar organiseert Stichting Present Amersfoort/Soest/Leusden wederom de 
zomerpakkettenactie. Voor de gezinnen die wat minder geld hebben kan de zomer heel lang duren 
als de mensen om je heen wel op vakantie gaan of leuke dingen kunnen doen. Voor deze kwetsbare 
gezinnen willen we de zomer een stukje zonniger maken.    
  
Het zomerpakket is een pakket dat wordt samengesteld door groepen uit bijvoorbeeld kerken of 
gezinnen. Het gezin maakt een pakket op maat op basis van de informatie die doorgegeven is bij de 
aanmelding. En brengen dit vervolgens langs bij het gezin dat een zomerpakket kan gebruiken.  
 
Meer info:  
Klik hier voor meer informatie als je een pakket wilt samenstellen.  
Klik hier voor meer informatie als je een gezin kent dat een zomerpakket kan gebruiken.  
 

 

Musical vierdaagse in de Flint 
De culturele sector heeft een zware periode achter de rug. Het wordt tijd dat het weer gaat bruisen 
in alle prachtige theaters. Daarom organiseert ‘educatie Musical4daagse’ deze zomervakantie een 
uniek musicalproject voor kinderen: De Musical4daagse. 
 
Het project is in samenwerking met Theater Flint Amersfoort. Samen zorgen ze ervoor dat de 
kinderen weer even iets leuks kunnen doen deze zomervakantie en zo een ervaring krijgen om 
nooit meer te vergeten. Hieronder een folder met alle informatie. 
 

https://stichtingpresent.nl/amersfoort/zomerpakketten-aanmelden-en-informatie-voor-de-vrijwilligers/
https://stichtingpresent.nl/amersfoort/zomerpakketten-informatie-voor-hulpverleners/


 

 


