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Start Kinderraad
Wijkorkest
aanmelden kleuters
en nog veel meer !

Nieuwsbrief
Nummer 7—22 februari

Kalender:
13 maart

MR-vergadering

14 maart

Studiemiddag, kinderen
om 12.00 uur vrij

15 maart

Landelijke onderwijsstaking. De kinderen zijn
deze dag vrij.

21 maart

APK-avond

Kinderraad Rotonda
Voor dit schooljaar zijn de volgende kinderen gekozen in de Kinderraad van onze school:
Casper groep 8a, Mette groep 7/8, Quinten groep 7a, Awa groep 6a, Tycho groep 5/6,
en Kyan groep 5a. In de eerste week na de voorjaarsvakantie is de eerste vergadering gepland.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Als uw kind in het schooljaar 2019-2020 4 jaar wordt dan willen we graag voor 1 mei een inschrijfformulier van u ontvangen. Deze gegevens gebruiken we voor de groepsindeling van het
nieuwe schooljaar.
Vervanging bij ziekte leerkrachten
Bij ziekte of afwezigheid van teamleden kunnen we gebruik maken van de invalpool.
De laatste maanden zijn er veel vervangingsaanvragen geweest en was het niet altijd mogelijk om
een groep te vervangen. Als er geen vervanging beschikbaar is, wordt er een interne oplossing
gezocht. De extra ondersteuning wordt dan ingezet om een groep te vervangen, ook de internbegeleider of het managementteam wordt ingezet om groepen te vervangen.
U begrijpt dat dit niet altijd mogelijk is en er daardoor andere taken blijven liggen.
Als er bij ziekte van leerkrachten in groep 1-2 en 3 geen andere oplossing gevonden kan worden,
ben ik genoodzaakt om deze groepen vrij te geven. U krijgt dan de dag vooraf of zo vroeg mogelijk
een bericht via de mail. Mocht u op die dag geen opvang voor uw kind kunnen regelen dan wordt u
kind opgevangen in een andere groep.
Als er geen vervanger beschikbaar is voor de groepen 4 t/m 8, dan worden deze groepen de eerste
dag verdeeld. Kinderen werken dan op eigen niveau op de ipad of chromebook en indien mogelijk
doen ze mee met de activiteiten in de groep. Bovenstaande regeling is besproken met het team en
in de MR. De komende twee maanden willen we bovenstaande werkwijze uitproberen. Daarna
wordt bekeken wat we eventueel willen aanpassen.

Wijkorkest
Kinderen die het leuk vinden om samen met andere kinderen muziek te maken en met een orkest
op te treden kunnen zich aanmelden bij het Wijkorkest. De introductielessen beginnen vanaf
woensdag 6 maart of donderdag 7 maart in Zinder. Meer informatie op de website:
www.zinder.nl/educatie en klik op Wijkorkest.
Start APK-avond
Op donderdag 21 maart is er een avond voor Aktieve Positief
Kritische ouders van onze school.
We willen naast de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad
een Klankbordgroep starten die meedenkt over allerlei zaken
rondom school. De avond start om 19.30 u en duurt tot 21.00
uur.Inloop vanaf 19.15 u. Mocht u interesse hebben, mail dan
uw naam en naam van uw kind /groep naar
directie@rotondaschool.nl
Protocol groepsindeling schooljaar 2019-2020
De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is altijd een hele
organisatie. Om meer duidelijkheid te krijgen in de stappen die daarin gezet worden, is een protocol groepsindeling gemaakt. Dit schooljaar gaan we werken volgens dit protocol. Ook de MR heeft
instemming gegeven voor deze werkwijze. U vindt het protocol in de bijlage.

