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Internetstoring
Vanaf donderdagmorgen 18 oktober t/m vrijdagmorgen was er een internetstoring op school.
Daardoor konden we niet gebeld worden, was het kopieerapparaat niet te gebruiken en konden we
via internet geen brieven verzenden. ZIGGO heeft het vrijdagmorgen opgelost, excuses voor het
ongemak.
Start nieuwe kleutergroep
De kleutergroepen zijn flink gegroeid in de afgelopen periode. In eerste instantie wilden we een
nieuwe kleutergroep in januari opstarten, maar door het grote aantal kinderen op de wachtlijst
kunnen we al in november beginnen. We hebben gekozen voor een groep waar ook oudste kleuters in geplaatst worden, zodat ook zij extra aandacht krijgen. De leerkrachten kunnen met de kleinere groep oudste kleuters nog meer individuele aandacht geven voor de voorbereiding naar groep
3. In groep 1-2a staan straks juf Carla en de nieuwe juf Carolien. In groep 1-2b blijven juf Michelle
en juf Mascha. In groep 1-2c werken juf Tini en juf Heidi. Alle kinderen gaan op dinsdag 30 oktober
een middag in hun nieuwe groep meedraaien. Op donderdag 1 november kunnen we dan starten
met drie kleutergroepen. De kinderen die in de nieuwe groep geplaatst worden zullen elkaar uiteraard bij het buitenspelen en het werken op het Speel-Leerplein regelmatig zien.
Schoolschaaktoernooi
Op woensdagmiddag 30 januari 2019 gaat weer het schoolschaaktoernooi plaatsvinden. Vorige
keer hadden de schakers van de Rotondaschool het supergoed gedaan en was het een leuke middag. Hopelijk kunnen we in januari weer met 2 teams meedoen.
Om de kinderen te kunnen voorbereiden zoeken
we nog een ouder die kan schaken en het leuk
vindt om met een groepje van ongeveer 8 kinderen
te oefenen en wat laatste tips kan geven. Op vrijdagmiddag 18 en 25 januari van 13:00 tot 14:00
uur gaan de kinderen oefenen. Heb je tijd en zin,
laat het weten via mail
(joleinvanw@hotmail.com)? In de volgende
nieuwsbrief komt meer informatie te staan voor de kinderen die mee willen doen.
Start nieuwe Kinderfysiotherapiepraktijk
Op dinsdagavond 9 oktober hebben we met velen van u kennis gemaakt op de informatiemarkt van
de Rotondaschool. Het was een gezellige en informatieve avond.
Vanaf maandag 5 november 2018 gaan de deuren van Kinderfysiotherapie Vos & Jager voor u
open, op het Koerierspad 5 te Tiel. Momenteel zijn we druk aan het klussen om de ruimte om te
toveren tot een fijne behandelplek voor alle kinderen van 0-18 jaar oud met motorische problemen. We kijken uit naar een fijne samenwerking met de Rotondaschool, zodat de optimale zorg
voor uw kind via korte lijntjes verloopt. Nieuwsgierig naar wat wij voor uw kind kunnen betekenen?
Bekijk dan onze site www.kinderfysiovosenjager.nl of loop vrijblijvend binnen. (Het lokaal links van
groep 3a juf Florine en juf Carla)
Graag tot snel, Ellen de Jager en Rinske Vossebeld

Terugblik ouderavond
Vorige week dinsdag was de algemene ouderavond. In de
groepen was er informatie over allerlei onderwerpen. De
avond werd helaas niet druk bezocht. In overleg met de ouderraad en medezeggenschapsraad wordt de avond geëvalueerd. Heeft u suggesties voor de invulling van een ouderavond, dan horen we het graag! directie@rotondaschool.nl

Wijkorkest voor kinderen uit groep 6, 7 en 8

Het doel van het WijkOrkest is om alle kinderen van groep 6,7 en 8 in Tiel de kans te geven
met muziek in aanraking te komen. De bijdrage voor deelname is maximaal €30: €15 euro
voor het gebruik van een instrument en € 15 voor de lessen. We realiseren ons dat dit
voor ouders reden kan zijn om hun kind niet mee te laten doen. Dat zou jammer zijn.
Om dit obstakel weg te nemen kan aanspraak gedaan worden op een bijdrage uit het
Jeugdfonds. Als iemand gebruik wil maken van deze regeling kan dit aangegeven worden
op het inschrijfformulier. Wij regelen dan de rest: de betreffende leerling zal dan geen factuur van ons ontvangen. Op het papieren inschrijfformulier kan met pen aangegeven worden of de ouders gebruik wil maken van een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Bij digitale inschrijving (via www.lesinzinder/wijkorkest) kan dit eenvoudig met een vinkje
aangegeven worden. Inschrijfformulieren staan op bovenstaande
website, voor info kunt u contact opnemen met:
Jan Lucas van Velzen
Coördinator Muziek in de klas Tiel
jvvelzen@cultuurbedrijftiel.nl
tel: 06-27214539
Fijne herfstvakantie !

