
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 

 

 
 

 
 

                              

 

 

 
Oktober 2020 – nummer 1 

editie Kinderboekenweek 
 

 

 

 

SBO De Rotonde 

Dr. Hiemstralaan 85 
4205 KK Gorinchem 

Tel. 0183 62 33 73 
www.schoolderotonde.nl 

http://www.schoolderotonde.nl/


 

2 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord                                                                                   blz 3 
 
Personeel                                                                                     blz 4 

 
Schoolreisgeld en ouderbijdrage                                                blz 5 

 
Maatregelen Corona                                                                    blz 6 
 

Nieuwe schoolbibliotheek                                                           blz 8 
 

Nieuws uit de MR                                                                         blz 9 
 
Kinderboekenweek 2020                                                             blz 10 

 
Nieuws uit de Appelboom                                                            blz 12 

 
Nieuws uit de Knotwilg                                                                blz 13 
 

Nieuws uit de Eik                                                                          blz 14 
 

Nieuws uit de Beuk                                                                       blz 15 
 

Nieuws uit de Berk                                                                        blz 16 
 
Nieuws uit de Kastanje                                                                 blz 18 

 
Nieuws uit de Populier                                                                  blz 19 

 
Nieuws uit de Hazelaar                                                                 blz 20 
 

Nieuws uit de Linde                                                                       blz 21  
 

Afscheid                                                                                         blz 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

3 

 

Voorwoord 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We hebben helaas nog steeds te 
maken met het coronavirus. Hierdoor zal het schooljaar toch iets anders 

verlopen dan gebruikelijk. Er zijn extra maatregelen genomen m.b.t. de 
ventilatie en de scholenmarkt van 9 december aanstaande kan helaas geen 
doorgang vinden. De voorlichtingsavond over de eindschoolverlaters op 30 

september ging aangepast door. Er mocht van elke leerling maar één ouder 
komen en er waren geen leerkrachten aanwezig. Er was een zeer goede 

opkomst en de avond verliep veilig en prettig! 
 
Op de teldatum 1 oktober 2020 hadden we 113 leerlingen; een mooi aantal 

gezien de uitstroom van 30 leerlingen vorig jaar. Er zullen dit schooljaar 
waarschijnlijk 22 leerlingen van school afgaan. 

 
We zijn dit schooljaar begonnen met twee nieuwe collega’s; na de 
herfstvakantie zal er weer een nieuwe collega bijkomen. Zoals u al in de 

nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat Germa Valkenburg ermee stoppen. 
Gelukkig hebben wij een goede opvolgster kunnen vinden, Anne van Ommeren. 

Ook zal Jan Blokland stoppen per 1 november. Hij werkt dan 25 jaar op De 
Rotonde en is twee jaar langer doorgegaan (officieel mocht hij al lang met 
pensioen). Roelanda van Herwijnen zal hem vervangen; zij wordt sinds 

september al ingewerkt door Jan. 
 

De school staat in het teken van de Kinderboekenweek. Deze werd gestart met 
een toneelstuk van een aantal leerkrachten over de ontsnapping van Hugo de 

Groot uit Loevestein in een …. boekenkist. Op vrijdag wordt de boekenweek 
door een gids van Loevenstein afgesloten met mooie verhalen…. 
 

Natasja Goedegebuur is dit schooljaar verantwoordelijk voor de samenstelling 
van het Rondje Rotonde. Het Rondje Rotonde verschijnt voor elke vakantie. Als 

u iets heeft waarvan u wilt dat het gedeeld wordt met alle ouders kunt u altijd 
contact met haar opnemen via de mail: n.goedegebuur@spon.nl 
 

Ik wens u een hele fijne herfstvakantie toe! 
 

 
 
Namens het team van SBO De Rotonde, 

Cindy de Rek 
 
 

mailto:n.goedegebuur@spon.nl
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Personeel 
 
Juf Mandy is na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gegaan; zij heeft 

inmiddels een prachtige dochter gekregen, Lucy.  
Zij zal na de kerstvakantie weer komen werken, maar dan twee dagen 
(donderdag en vrijdag) in plaats van vijf dagen.  
 

 

 
 
Tot de kerstvakantie krijgen wij vervanging vanuit de vervangingspool van 

SPON. Dat is Nadine Hardeman. 

 
 
Germa Valkenburg stopt na de herfstvakantie als vakleerkracht gym. Zij wordt 

opgevolgd door Anne van Ommeren. 
Jan Blokland zal per november met pensioen gaan. Zijn werk wordt dan 

overgenomen door juf Roelanda. Na de zomervakantie wordt Roelanda 
ingewerkt door Jan. 
 

 

Data 
 

Let op: Maandag 26 oktober aanstaande is er een 
studiedag, de herfstvakantie duurt dus een dag langer 
voor onze leerlingen. 
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Schoolreisgeld en ouderbijdrage 
 

In de jaargids heeft u kunnen lezen dat we voor de leerlingen veel leuke 
activiteiten ontplooien. Ook dit jaar zullen we ons daar weer voor inzetten, maar 

dit kunnen we alleen realiseren met uw financiële bijdrage.  
 

1. Schoolfonds 
Ouderbijdrage aan het schoolfonds voor festiviteiten als Sinterklaas, Kerst en 
Pleinfeest.  

Dit zijn de schoolactiviteiten, die m.m.v. de “Oudervereniging” worden 
uitgevoerd.  

De ouderbijdrage is ook dit jaar vastgesteld op € 20,00 en dient overgemaakt 
te worden op rekeningnummer NL08 RABO 0311 7114 48 t.n.v. Stichting 

Specialisten in Passend Onderwijs met vermelding van ouderbijdrage 2020-
2021, postcode, huisnummer, voor en achternaam* van uw kind. 
Voor leerlingen die na 1 januari 2021 onze school bezoeken is de 

ouderbijdrage € 10,00. 
Voor leerlingen die na 1 april 2021 onze school bezoeken bent u geen 

ouderbijdrage verschuldigd. 
 
2. Schoolreis  

De schoolreis is een schoolactiviteit wat uiteraard ook geld kost.  
De bijdrage voor de schoolreis bedraagt € 30,00 en dient eveneens 

overgemaakt te worden op rekeningnummer NL08 RABO 0311 7114 48 
t.n.v. Stichting Specialisten in Passend Onderwijs met vermelding  
van schoolreis 2020-2021, postcode, huisnummer, voor en 

achternaam* van uw kind.  
 

Afgelopen schooljaar is de schoolreis i.v.m. het coronavirus niet doorgegaan.  
Voor een groot gedeelte van de leerlingen is daarom de “betaalde” bijdrage 
doorgeschoven naar het schooljaar 2020-2021 

Ouder(s)/verzorger(s) die nog niet hadden betaald worden verzocht voor dit 
schooljaar alsnog hun bijdrage over te maken voor de schoolreis op 

bovenstaand bankrekeningnummer. Uiteraard geldt dit ook voor de 
ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die dit schooljaar voor het eerst op SBO 
de Rotonde zijn ingeschreven. Wij rekenen op uw bijdrage! 

 
Met vriendelijke groet, mede namens de Oudervereniging, 

 

 
                                                            
Jan Blokland 

Roelanda van Herwijnen 
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Maatregelen corona 
 
We hebben dezelfde maatregelen als voor de zomervakantie: klas/ spullen extra 

schoonmaken, leerlingen houden afstand en andere dingen die wij u middels de 
flyer hebben laten weten. 

 
Verder is er een ventilatieprotocol opgesteld: 
 

Voor 1 oktober 2020 dient iedere school vastgesteld te hebben of de ventilatie 
op orde is. De Rijksoverheid en het RIVM hebben hier richtlijnen voor gegeven.  

Uitgangspunt hierin is de toets of de ventilatie van alle ruimten voldoet aan de 
richtlijnen uit het vigerende bouwbesluit. Uit de ventilatie-inspecties van SPON 

op 02-09-2020 blijkt dat het gebouw van De Rotonde voldoet aan het 
bouwbesluit 2012. 
 

Er zijn echter ook aandachtpunten, zoals de ventilatieroosters en extra 
ventileren in de groepen. Aan CSU, het schoonmaakbedrijf, is opdracht gegeven 

voor het schoonmaken van de ventilatieroosters. Extra kosten zijn plm. €600,- 
 
 

Als de roosters professioneel zijn schoongemaakt gaan we kijken of de conciërge 
het onderhoud van de roosters kan uitvoeren. 

Een belangrijk advies is om maximaal gebruik te maken van de spuiventilatie (te 
openen ramen en deuren) en om CO2 – indicatoren te plaatsen, zodat te weinig 
ventilatie gevisualiseerd wordt. 
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Afspraken om de ventilatie in de school te optimaliseren: 
 

1 De ventilatieroosters bij de ramen moeten altijd 

open staan. Controleer dit af en toe. 

 

2 

 

Iedere ochtend worden er in iedere ruimte ramen 

open gezet, dus ook de ruimten die niet altijd 

gebruikt worden: 

 

De hal : Jacqueline (maa),Melanie, Cindy 

De keuken: Melanie, Cindy 

De boomhut: Esther, Amélie 

Administratie: Roelanda, Cindy 

Technieklokaal: Melanie, Amélie, Cindy 

 

De deuren van de drie ingangen moeten dicht zijn 

i.v.m. de veiligheid van de leerlingen. 
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Onder schooltijd is er altijd een raam/ deur in het 

lokaal open. 
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In iedere groep is een CO2- indicator aanwezig* 

 

Het CO2-niveau moet onder de 1200 ppm blijven. 

 

Tussen 000 en   600  is goed 

Tussen 600 en 1200 is voldoende maar extra 

ventileren door een raam/deur open te doen. 

Boven 1200 is onvoldoende: er moeten meerdere 

ramen (en evt. de deur) open. 
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Er wordt extra geventileerd in iedere groep tijdens 

gym, buiten spelen e.d. 

 

 

*Voorlopig zijn er geen apparaten beschikbaar; SPON heeft er drie kunnen krijgen. De 

Kleine Wereld en De Rotonde hebben samen een apparaat dat om de twee dagen in de 

verschillende lokalen wordt geplaatst om een beeld te krijgen. 

 

 
Tenslotte zijn er spatschermen aangeschaft voor de groepen en een 

aantal extra ruimten zoals logopedie. 
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Nieuwe schoolbibliotheek 
 

In de zomervakantie is er hard gewerkt aan 
het maken van een nieuwe bibliotheek; het 
lokaal waarin de bieb eerst gehuisvest was 

werd een negende groep. 
 

Verschillende collega’s zijn in de 
zomervakantie druk geweest met het verven, 
inrichten en opruimen van de nieuwe ruimte; 

het resultaat is prachtig! 
 

Speciale dank aan juf Amélie, zij is de 
kartrekker van deze nieuwe bibliotheek. 
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Nieuws uit de MR 

 
De Medezeggenschap Raad is een orgaan waarin vertegenwoordigers van 

ouders en leerkrachten meedenken over het beleid dat betrekking heeft op 

het onderwijs aan uw kind. Met dank voor hun inzet, hebben wij het vorig 

schooljaar afscheid genomen van Gerda van Kuilenburg en Esther van 

Ree. 

Dit schooljaar gaan wij weer fris van start met twee nieuwe leden in de 

raad. Als zodanig bestaat de MR dit schooljaar namens de ouders uit 

Remco Veens (voorzitter) en Frank Sijbers. Het onderwijzend team wordt 

vertegenwoordigd door Sanne van Santen en José Osterhaus (secretaris). 

  

         Heeft u vragen dan kunt u bij ons terecht via  
         rhveens@gmail.com  

 

    
Remco Veens (deze foto 

is gemaakt door Dylan) 
Frank Sijbers Sanne van Santen José Osterhaus 
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Kinderboekenweek 2020 

 
 

De jaarlijkse Kinderboekenweek betekent voor ons, leerkrachten, dat je een boek 
voor je groep uit mag zoeken. En dat is natuurlijk altijd fijn. Je mag gewoon 
kiezen! Informatief, een voorleesboek, iets speciaals voor de kinderen of voor 

een paar kinderen die een bepaalde interesse delen. De bestelling gaat naar De 
Mandarijn, een boekwinkel in Gorinchem, en omdat wij dit al jaren daar doen 

krijgen we altijd iets extra’s. Een paar groot letterboeken voor onze dyslectische 
leerlingen, voor alle groepen het kinderboekenweekgeschenk, soms een 
kalender, enfin, wij bestellen daar graag. 

Dit jaar wilde De Appelboom graag het boek ‘Het Wilde Dierenorkest’ van Dan 
Brown. Heel bijzonder, want Dan Brown is de auteur van o.a. ‘De Da Vinci Code’.  

Maar hij kan dus meer. Hij schreef en componeerde een muzikaal avontuur met 
vrolijke illustraties. Met CD. 
De Knotwilg wilde graag ‘Liedjes zonder grenzen’ van Koos Meinderts. Elk land 

heeft natuurlijk zijn eigen kinderliedjes. En ze staan beschreven in een boek en 
zijn te beluisteren op een CD.  

De Eik wilde graag ‘Spekkie en Sproet en de verborgen code’ van Vivian den 
Hollander. Een mooi voorleesboek over superspeurders Spekkie en Sproet die 
een oud fotoalbum vinden met een briefje met een code. En die code moet 

natuurlijk gekraakt worden! 
De Beuk wilde graag ‘Dolfje Weerwolfje- De Drakenberg’. Een magisch mooi 

voorleesboek maar ook heel fijn om als kind zelf te lezen! 
De Berk koos ‘Doe mij nog maar een mop!’ van Frank van Pamelen. Is 
geschiedenis om te lachen? Jazeker! In dit boek kun je schateren om een 

schoolklas in de oertijd, lachen om rare Romeinen en grinniken om bijzondere 
uitvinders. 

De Kastanje koos ‘Het heelal’, van Danielle Futselaar. Dit boek is een unieke mix 
tussen verhalen en informatie waardoor je straks alles weet van het heelal. 

De Populier Wilde graag ‘101tips om de wereld iets mooier te maken’ van Aubre 
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Andrus. Alle grote veranderingen beginnen met één iemand die op een dag 
besluit om het beter te gaan doen. Met de tips in dit boek kan ook jij het verschil 
maken! 

De Hazelaar koos dit jaar voor ‘Raar gebeurd’ van Emanuel Wiemans. Waarom 
zijn er zoveel schepen vergaan in de Bermudadriehoek? En bestaat de 

verschrikkelijke sneeuwman echt? Meneer Fred zoekt naar het antwoord van 10 
mysteries.  
De Linde koos voor ‘Websites bouwen met HTML’ van Max Wainewright. De 

kinderen stappen in de wereld van programmeurs en bouwen een eigen website. 
Ze leren stappen voor stap hoe je een website vult met tekst, links, plaatjes en 

filmpjes. 
De remedial teacher koos voor ‘Het Jongensboek’ van Con en Hal Iggulden. 
Hierin staat alles wat jongens moeten weten over papieren vliegtuigjes vouwen, 

katapulten maken tot Michiel de Ruyter en de deltawerken. 
U ziet, er is voor een gevarieerd aanbod gekozen, en dat is natuurlijk erg leuk. 

We hebben de boeken nog voor de herfstvakantie in huis.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

Nieuws uit de appelboom  
 

Dit schooljaar zijn er veel nieuwe kinderen in 

de Appelboom gekomen. 
We hebben het gelukkig heel gezellig met elkaar.  

Maar naast de gezelligheid wordt spelenderwijs  
ook hard gewerkt.  
Na het wennen aan elkaar, de school en de regels   

zijn we zoals ieder jaar begonnen met  
het thema “Dit ben ik”. Maar ook wie ben jij? 
 

 

We zijn nu bezig met het thema van de Kinderboekenweek: 

    ‘‘En toen….’’ 
Een heel leuk thema waarbij we ons vooral richten op de 
dinosaurussen. 

Het boek: Kees van Dijk hebben we als uitgangspunt 
genomen. Ook lag er op een ochtend ineens een dino ei in 

de klas. Na lang wachten kwam er een dino uit tevoorschijn. 
De dino heeft de naam Stampvoetje gekregen. Stampvoetje 
heeft heel veel avonturen beleefd in onze klas. Zo hebben 

wij op een spelende manier van alles geleerd. Wij hebben 
bijvoorbeeld een trap voor Stampvoetje gemaakt zodat hij 

gemakkelijk weer in zijn nest kon komen. Op die manier 
oefenen we van laag naar hoog.   

 

Tijdens de kinderboekenweek hebben we een speciale leeshoek in de klas en is 
de huishoek omgetoverd tot een dino speelhoek en verteltafel. Ook zoeken de 

leerlingen als archeologen naar fossielen in het zand.   
We hebben dino’s geknutseld, gekleid, geverfd en getekend. In de lettermuur 
zitten allerlei spulletjes die met de letter /d/ beginnen. Daar doen we spelletjes 

mee. Zo leren we steeds meer letters herkennen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten van alle kinderen, juf Sanne en juf Nadine 
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Nieuws uit de Knotwilg 
       In de Knotwilg wordt hard gewerkt met letters. Zelfs de jongste kinderen 
kunnen al woordjes van 3 letters met de i m r v aa s p e lezen. En daar zijn heel 

wat woorden mee te maken!! 
      Met rekenen wordt er veel geteld. Gewoon tellen maar ook tellen met 
geldstukken van 2 en 1 euro lukt al een beetje. De kinderen die al wat verder in 

de leerstof zijn tellen ook met tientjes en vijfjes erbij. Er is genoeg geld aanwezig 
voor een harnas, een jonkvrouwenkostuum of zelfs een kasteel. Jammer genoeg 

is het wel nep-geld.  
       We leren ook echte schrijfletters. De kinderen die daar al ervaring mee 
hebben werken zelfs al in een schriftje. Tussen de bedrijven door zingen we van 

Ridder Florian of doen we een bewegingsopdracht en er is altijd tijd over om te 
spelen. 

 
En toen….  waren alle kinderen van de Knotwilg ineens ridders en jonkvrouwen…. 

 

 

 
 

Groeten van Anisa, Chloë, Django, Eva, Hüseyin, Joris, Jurre, 

Mustafa, Nolan, Senn, Seb, Zeynep en de juffen uit de Knotwilg 
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Nieuws uit de Eik 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we gewerkt aan het thema: ‘Ridders en 

kastelen.’ 
Op 2 oktober hebben we mogen genieten van een voorstelling over de 
ontsnapping van Hugo de Groot uit Slot Loevestein.  

 
In de groep zijn we als echte schrijvers en illustrators aan de slag gegaan om een 

digitaal prentenboek over de ontsnapping van Hugo de Groot te maken. 

 
Als schrijfopdracht hebben we gewerkt met scheerschuim, waarbij de kinderen 

een kasteel met kantelen hebben gemaakt. 

 
Natuurlijk wordt er veel gelezen en voorgelezen.  
Tijdens   de 
Kinderboekenweek 

hebben de kinderen elkaar 
voorgelezen uit het boek: 

‘Rik en Wout en het beest 
van Boelabim.’  
Met begrijpend luisteren 

stond het boek: ‘De 
Ridder zonder billen’ 

centraal. Ook dit keer is er 
weer een hoofdpersoon, plaats, probleem en een 
oplossing voor het probleem gevonden. 

Groeten van alle kinderen, juf Zilla, juf Jacqueline en 

juf Jeanet 
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Nieuws uit de Beuk 

We zijn het jaar goed begonnen, de kinderen beginnen langzaam hun draai te 
vinden en te wennen aan de nieuwe structuur/regels van deze klas. In onze klas 

zitten op dit moment 14 kinderen, 11 jongens en 3 meisjes. 
Juf Natasja werkt op maandag, dinsdag en woensdag en juf Myrte werkt op 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag zijn er dus 2 juffen in de klas, dat is 

erg prettig. 
De Kinderboekenweek met het thema “En toen…” is op het moment dat we dit 

schrijven in volle gang. We hebben gekozen voor het thema ‘Ridders en kastelen’, 
en hebben daar veel over geleerd. Met name het verhaal over Hugo de Groot is 
uitgelicht en uitgespeeld tijdens deze weken. De kinderen vonden het interessant 

en vooral de bijzondere opening van de Kinderboekenweek op het podium viel in 
de smaak. Hier speelden juf Martina, juf Jose en juf Melanie het verhaal van Hugo 

de Groot nog eens na, complimenten! 
 
Natuurlijk zijn de kinderen ook creatief bezig geweest, ze hebben een schild 

gemaakt. 
 

 
 

 
 

We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie! 
 

Groeten van alle kinderen van de Beuk, 

juf Myrte en juf Natasja 
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Nieuws uit De Berk 
Met het thema van de Kinderboekenweek “En toen?” konden de kinderen 

van de Berk wel wat. Geschiedenis, dat vinden ze een machtig mooi vak, 
zoals één van de jongens zei. En toen we als school bedachten dat Hugo de 

Groot wel een goed onderwerp was bleken ze laaiend enthousiast. Want 
Hugo de Groot had gevangen gezeten op Slot Loevestein en daar waren ze 

bijna allemaal wel eens geweest. En een kasteel koppel je natuurlijk aan 

ridders. Dus daar gingen we. We keken de Klokhuisaflevering over Hugo, 
we lazen het verhaal van zijn ontsnapping en er waren een paar 

leerkrachten die het verhaal van de ontsnapping naspeelden op ons toneel 
in de grote hal. Als u dit leest is de afsluiting van dit festijn al achter de 

rug. Annemarie van Amstel, de gids van slot Loevestein die ons rondleidde 
door het slot en ons het verhaal vertelde in de Klokhuisaflevering komt de 

Kinderboekenweek zelf afsluiten. Hoe leuk is dat! We kennen haar al van 
de tv! 

Hier onder vindt u een paar foto’s van de objecten die gemaakt zijn tijdens 
de handvaardigheidslessen met Margreet, onze ‘oude’ kleuterjuf.  
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De kinderen hebben zelf kastelen gemaakt van de Lego en de Knex. 

 
 

 En natuurlijk hebben we ook een kijktafel ingericht. 
 

 
 

En o ja, we hebben ook nog gerekend, gelezen, spelling en taal gedaan 
enz. enz. 

Fijne vakantie! 

Groetjes van alle leerlingen, juf Zilla en juf Maria 
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Nieuws uit de Kastanje 
We hebben een geweldige start gemaakt met de kinderen van de kastanje. 

Het was wel even wennen en aftasten. Het wennen aan de stuctuur, ritme 
van de dag en elkaar als groep. 

De kennismaking liep voorspoedig en er is al samenspel in de groep. De 
kinderen hebben de vaardigheden die naar hun inzicht gekozen wat we als 

groep kunnen oefenen.  “Mijn werkplaats netjes en schoon houden” wat ook 

passend is bij de tijd van nu, is verdeeld in deelvaardigheden. Aan elk deel 
hangt een schema met de bepaalde aantal keren per dag. Uiteindelijk 

wanneer het behaald is volgt er uiteraard een beloning. 
De kinderboeken week….en toen?   Ridders en kastelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

De opening van de Kinderboekenweek was 

vrijdag 2 oktober in de algemene ruimte. De 
voorstelling die werd uitgevoerd door de juffen 

Melanie, Martina en José was in één woord 
geweldig!       

We hebben in de klas voorgelezen over Hugo de Groot, filmpjes gekeken op 
schooltv en een werkboekje gemaakt. We zijn ook creatief bezig, de 

kinderen maken een schild. Een ieder mag daarin zijn eigen ontwerp 
maken. Daarna trekken we het over. We gaan het uitzagen en inkleuren. 

Tot aan de herfstvakantie werken we aan ons 
schild. Wanneer het schild af is kunt u de mooie 

creaties thuis bewonderen! 
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

 

Groeten van alle kinderen, juf Natascha 

en juf Amelie 
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Nieuws uit de Populier 

 
WEEK VAN HET PESTEN 

In het kader van de week van het pesten hebben we wat samenwerkingsopdrachten 
gemaakt. Respect is het sleutelwoord van de groep! 

 

 
 

                                     KINDERBOEKENWEEK 
 

 

 

De Kinderboekenweek werd geopend met een toneelstukje over Hugo de Groot en de 
boekenkist. De rollen werden heel leuk vertolkt door juf José, juf Melanie en juf 
Martina. De kinderen hebben er van genoten! 

 

Lieve groeten, Deano, Luca, Tim, Liam, Joan, Luchandro, 

Esmee, Esmee, Gino, Vayeshev,Justin, Michal, Djalano, Süer, 

Rowan, juf Karin, juf Nynke 
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Nieuws uit De Hazelaar 
In de Hazelaar zitten dit jaar 11 jongens, 4 meisjes, 2 juffen en 1 stagiaire. Juf Marleen 

werkt op de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Esther werkt op de donderdag  en vrijdag. 

Tot februari doet zij een cursus die ook vaak op vrijdag is. Op die dagen werkt juf Marleen 

extra. Juf Rebecca zit in het tweede jaar van de opleiding voor onderwijsassistente. Ze blijft 

tot de kerstvakantie en loopt stage op maandag en dinsdag.  

 

In onze groep zitten 

veel kinderen die dit 

jaar hun laatste jaar in 

het basisonderwijs 

doormaken. We 

betrekken de 

leerlingen actief bij 

hun leerproces. We 

bevragen hen over hun 

ideeën voor de toekomst en geven hen inzicht in hun eigen 

didactische vorderingen. Zo maken we ze bewust van wat 

er nog te doen is dit jaar, welke punten ze nog aan zouden kunnen werken en kunnen we 

concrete doelen stellen. De focus ligt vooral op het vergroten van de zelfstandigheid en het 

verbeteren van de werkhouding.  

 

De sfeer in de groep is over het algemeen goed. Veel kinderen kennen elkaar al of hebben 

nog vriendjes en vriendinnetjes van vorig schooljaar. Spelen met elkaar is natuurlijk leuk 

maar ook het samenwerken gaat, onder begeleiding van de juf, al best goed.  

Tijdens het eten kijken we vaak tv. We kijken naar: Het Jeugdjournaal, Kaal of Kammen, 7 

kleine criminelen, Checkpoint of de Buitendienst.  

 

De kinderen vinden het leuk om af en toe van plaats te wisselen. We passen het aan als het 

sociale proces daarom vraagt of als het didactisch goed past. Uw kind zit dus niet het hele 

schooljaar naast hetzelfde kind of in hetzelfde groepje. Sommige leerlingen zitten ook graag 

bij de juf aan de instructietafel, dat mag (in overleg) soms ook.  

 

 
In de herfstvakantie gaat Bryan verhuizen naar Goes. Hij gaat daar naar SBO de Tweern.  

We gaan hem missen en wensen hem succes op zijn nieuwe school.  

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie.  

Tot dinsdag 27 oktober! (Maandag is studiedag…)   

 

Groeten van alle kinderen van de Hazelaar,   

juf Rebecca, Juf Marleen en juf Esther   

Foto genomen door Marith 

Dit is ook een hazelaar 
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Nieuws uit de Linde 
En toen... 

 

 
 

Groetjes van de Linde 

Jurre, Stavros, Jordy, Jesse, Tarik, Bram, Damian, Zoey, 

Raphael, Youri, Emre, Luca en juf Martina 
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Afscheid van de Rotonde, 
 
 
Per 1 november ga ik genieten van mijn pensioen en dus de school verlaten. 
Hoewel, niet helemaal waar, want ik ben officieel al twee jaar met pensioen.  

Maar door het plezier wat ik er nog in had ben ik nog lekker doorgegaan.  
Was dus al eerder “pensioengerechtigd“ zoals men dat noemt. 

Toen ik op de Rotonde begon in 1998, hadden we twee gebouwen. 
Het ene gebouw werd “de Oprit” genoemd en het andere “de Afslag”. 
Nu zit in het gebouw van de Afslag “De Kleine Wereld”, 

met daarbij nog de kleutergroep van “De Rotonde” genaamd “De Appelboom”. 
Het is nu aan mij, om op “De Rotonde” de afslag te nemen. 

Met deze afslag een nieuwe weg in te slaan. 
Wat dat gaat opleveren blijft moeilijk te voorspellen. 

Ik ga zeker nog mijn best doen mooie wegen te bewandelen. 
Mooie reizen maken, maar ook fietsen en fotograferen zullen zeker aan bod komen. 
 

Zoals gezegd, het werk op de Rotonde zit erop. 
Ik zal de fietsritjes naar de Rotonde, maar vooral de collega’s en leerlingen enorm 

missen. 
Het is een prachtige school met een geweldig team. 
Met de leerlingen heb ik veel plezier mogen beleven. 

Dat ik daar een onderdeel van heb mogen uitmaken was een groot voorrecht. 
Het zal even wennen zijn. Geen verplichtingen meer.  

Maar daarvoor komt in de plaats dingen doen die je óók weer leuk gaat vinden. 
Met het belangrijkste gegeven: ”Plezier houden in alles wat je doet”. 

 

Heel erg bedankt allemaal. 

 

Jan Blokland 
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Lieve kinderen, beste ouders/verzorgers, 
 

Zoals jullie inmiddels wel gehoord hebben, heb ik besloten om te stoppen met 
werken! 

Na 32 jaar met heel veel passie, enthousiasme en plezier de gymlessen aan jullie 
kinderen gegeven te hebben, ga ik na de herfstvakantie stoppen. Dan heb ik precies 

32 jaar les gegeven aan het speciaal basisonderwijs en word ik 56 jaar! Tijd om hier 
een punt achter te zetten, vind ik! 
Tijdens de corona lock down ben 

ik er achter gekomen dat ik dit 
ook echt zag zitten. Heb toen 

ervaren dat het heerlijk was om 
thuis te zijn, voldoende 

bezigheden rondom mijn huis, 
gezin en vrienden. Ik ga dan ook 
zeker niet op een andere school 

werken, ga voorlopig even lekker 
niks doen. 

 
Ik wil jullie bedanken voor het 
vertrouwen wat jullie altijd in mij 

gehad hebben bij het verzorgen van de gymlessen aan jullie kinderen. En voor de 
hulp, altijd in grote getale, bij oa het zomerfeest en koningsdag! 

De kinderen ga ik zeker missen! Een bijdrage leveren aan hun sociaal emotionele 
ontwikkeling stond bij mij in de gymles altijd voorop. En zeker dit aspect zal ik echt 
gaan missen. 

Gelukkig komt juf Anne na de herfstvakantie de gymlessen overnemen. En ik heb 
daar alle vertrouwen in. De kinderen hebben haar al ontmoet en weten dat zij de 

nieuwe gymjuf wordt. 
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben de kinderen nog vier gymlessen van mij 
en ik ga deze laatste periode gezellig afsluiten met de kinderen! 

Ik ga met een heel fijn gevoel weg, en de afgelopen jaren wordt zeker een periode 
waar ik met heel veel plezier op terugkijk! 

 

Dikke duim voor alle kinderen, en een sportieve groet,  

Juf Germa 

 
 

 
 

 

 

 


