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Koningsspelen

Opbrengst Vastenactie
Na de voorjaarsvakantie t/m maandag 26 maart is
er voedsel opgehaald voor de Voedselbank Tiel.
Ook dit jaar was de bijdrage weer enorm.
Aandeel in de Betuwe
Jouw stem is geld waard! Laat jij ons project
bloeien?
Rabobank West Betuwe stelt een deel van haar
winst beschikbaar voor het fonds ‘Een aandeel in de Betuwe’. Met dit
fonds vloeit een gedeelte van de winst van de bank terug naar de lokale gemeenschap. Vereniging Ouderraad Rotondaschool heeft hiervoor één project mogen indienen. Als lid van Rabobank West Betuwe mag jij meebeslissen hoe dit bedrag onder verenigingen en stichtingen
wordt verdeeld door het uitbrengen van je stem op twee regionale projecten die je een warm
hart toedraagt. Hoe meer stemmen een project ontvangt des te hoger de bijdrage voor dit project wordt. Geef ons jouw stem van 1 tot en met 30 april 2018 op rabowestbetuweleden.nl. Zorg
dat je voor 1 april 2018 lid bent van Rabobank West Betuwe en je krijgt per e-mail een persoonlijke uitnodiging om te stemmen.
Het project van de OR Rotondaschool kun vinden onder de maatschappelijke projecten via
www.rabowestbetuweleden.nl/fondsen/een-aandeel-de-betuwe
Bedankt!

Ouderenquête
De ouderenquête van februari 2018 is besproken in het team en de MR. De respons was 36 %
96 van de 270 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Een onderwerp uit de enquête was:
zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven we? 2.Doen we wat we beloven? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden? 4. Welke aspecten willen we verbeteren en hoe pakken we dit aan? Uit de enquête
blijkt dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Ouders zouden graag meer uitleg of middelen krijgen waarmee zij hun kind verder kunnen helpen. Misschien een idee om een nieuwe
klankbordgroep in het leven te roepen. Graag hoor ik of er ouders zijn die daarvoor belangstelling hebben. Mail naar directie@rotondaschool.nl.
Afmelden bij ziekte van uw kind
Vriendelijk verzoek om voor 8.30 uur aan de school door te geven als uw kind ziek is.
Groep 3 hal opgeknapt !
Op zaterdag 17 maart is de hal bij groep
3 opgeknapt. Het ziet er heel mooi uit.
Alle ouders die hebben geholpen: heel
hartelijk dank !
Koninklijke Rotondaspelen
Op vrijdag 20 april worden op het terrein
rondom de school de koninklijke Rotondaspelen gehouden. Deze dag staat in het teken van sport en spel met een koninklijk tintje.
De kinderen komen om 8.20 uur in sportkleding naar school en krijgen in de klas een Rotonda tshirt. Voor de lunch wordt gezorgd. Wel moeten de kinderen een eigen bord en bestek meenemen. Denkt u eraan de kinderen een extra flesje water mee te geven wanneer het warm weer is
of een droog shirt wanneer het een beetje regent.
Wij zijn nog op zoek naar een aantal ouders die willen helpen bij deze leuke, sportieve dag en
iemand die de EHBO zou kunnen verzorgen! Interesse? Meld u aan via mail:
orrotondaschool@gmail.com
Wanneer u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet nog een keer te doen .
Schoolvoetbal
Op woensdag 4 april (meisjes) en 11 april (jongens) is het weer zover:
het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi! Natuurlijk is de Rotondaschool ook
weer van de partij.
Ook dit jaar laten we niets aan het toeval over en hebben we weer een
aantal top-coaches aangesteld. Het team van de meiden wordt gecoacht door Arno Kruijzen
(vader van Fleur), Rodri Laisina (vader van Yasmin) en meester Hans.
De jongens hebben Cor de Bie (vader van Sven), Raymond Verhagen (vader van Sem) en meester Hans als coaches.
Ter voorbereiding zullen we ook een aantal trainingen afwerken. Deze zullen plaatsvinden op
Sportpark “De Lok” van T.E.C. van 17.00 tot 18.00 uur op dinsdag 3 april en dinsdag 10 april
(alleen de jongens). Uiteraard hopen we dat alle spelers hierbij aanwezig kunnen zijn.
Het wedstrijdprogramma is nog niet bekend en zal zodra het binnenkomt aan de kinderen worden meegegeven. Supporters zijn uiteraard van harte welkom!
Tijdens het toernooi spelen de kinderen in de prachtige donkerblauwe Rotonda-outfits. Tijdens
de trainingen graag verschijnen in trainingspak/tenue met voetbalschoenen of kunstgrasschoenen. Ook is het handig om zelf een flesje water mee te nemen.
Nieuwsbrief “de Koerier”
Zoals u als ouders van de onderbouw wellicht gemerkt heeft is de nieuwsbrief voor de groepen
1, 2 en 3 enige tijd niet verschenen. Na de meivakantie met de start van de nieuwe directeur
willen we dit weer oppakken.
Alle medewerkers van de Rotonda wensen u fijne Paasdagen.

