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eerste schooldag !

Afscheid juf Carolien, juf Milou en juf Kristy
Vandaag hebben we de drie juffen die onze
school gaan verlaten met alle kinderen
toegezongen op het schoolplein van het Koerierspad. Alle juffen
nogmaals heel hartelijk dank wat jullie voor onze school hebben gedaan en veel succes in het
nieuwe jaar.
Even voorstellen
In het nieuw schooljaar zijn er twee nieuwe leerkrachten op onze school.
Hierbij stellen zij zich aan u voor:
Ik ben Patricia van Wees, 42 jaar en leerkracht sinds 2000. De afgelopen
jaren heb ik gewerkt als leerkracht en intern begeleider aan de andere kant
van de provincie Gelderland. Na de zomervakantie kom ik werken op de
Rotondaschool. Werken met kinderen is mijn passie, samen werken aan
hun ontwikkeling. Voor de liefde ben ik sinds kort verhuisd naar Tiel. Ik ben
moeder van een zoon van 12 en bonusmoeder van een meisje van 17 en
een jongen van 19. In de vakantie gaan we met zijn vijven verhuizen naar ons nieuwe huis in
Passewaaij.
Ik kijk uit naar werken in groep 7 op de Rotondaschool. Fijne
vakantie allemaal.

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben juf Geraldine en ben de
nieuwe leerkracht van groep 6/7 en de gymdocent op de
maandag. Ik heb ontzettend veel zin om bij jullie te mogen
starten.
Ik zal mezelf kort even voorstellen. Ik ben geboren in Tiel, ik
woon in Tiel en ga nu ook werken in Tiel. Zelf ben ik mama van
twee jonge kinderen, Lieke van 4 jaar en Finn van 2 jaar.
Ik ben na de middelbare school de PABO gaan doen, maar
merkte dat ik gymles geven het allerleukste vond om te doen.
Sporten zit ook in mijn bloed, ik heb altijd geturnd en veel
gedanst en opgetreden. Later ben ik ook veel danslessen gaan geven en gaf ik veel verschillende
sportlessen op sportscholen. In plaats van te stoppen met de PABO besloot ik om de PABO af te
maken en daarna de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te doen. Op de Rotonda school mag ik
deze twee opleidingen ook weer gaan combineren en daar heb ik ontzettend veel zin in.
Tot ziens in het nieuwe schooljaar en voor nu allemaal een fijne vakantie!
Groetjes juf Geraldine
Vervanging juf Nikki
Juf Nikki gaat met ingang van de zomervakantie genieten van haar zwangerschapsverlof. Wendy
Thomassen vervangt de twee dagen van juf Nikki op donderdag in groep 5b en op vrijdag in groep
4a. Juf Wendy is geen onbekende voor de Rotonda, zij begeleidt vanuit haar RT-praktijk een aantal
kinderen bij ons op school. Medio januari zal juf Nikki de dagen weer van haar overnemen.
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Groepsbezetting schooljaar 2019-2020
Juf Janneke is intern-begeleider, zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Juf Saskia en juf Tini verzorgen van maandag t/m donderdag voor extra ondersteuning.
Juf Lana staat op donderdag voor de Plusklas.
Juf Geraldine geeft op maandag bewegingsonderwijs.
Meneer Arie is aanwezig van maandag t/m donderdag.
Parro: het nieuwe ouderportal
In het nieuwe schooljaar gaan we werken met een nieuw ouderportal. We stoppen met Klasbord
en daarvoor in de plaats komt Parro. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u daar meer
informatie over.
Kalender op de website
De nieuwe kalender met alle activiteiten komt eind van de vakantie op de website.
Nieuwe musical van Idem Dito
Na 3 dagen audities zijn we erg enthousiast over zoveel kinderen (en scholen) die zich willen gaan
inzetten voor de nieuwe musical van Idem Dito: "ID 2 punt 0”. Ons hele team heeft genoten van
wat we gezien en gehoord hebben en zijn blij met de openheid en het vertrouwen waarmee velen
van de kinderen reageerden op aanwijzingen en opdrachten. We hebben het volste vertrouwen,
samen een leuke en goede productie neer te kunnen gaan zetten van dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juni
2020 in de Agnietenhof ! Van de Rotonda worden de volgende kinderen uitgenodigd om mee te
gaan doen: 1 Abel Kieft 2 Indy Zondag 3 Sara Bellaga 4 Lynn van Berkel.
Sponsorloop
De totale opbrengst van de sponsorloop bedraagt € 4223,70. Zoals afgesproken gaat een bedrag
van € 422,37 naar de Stichting Kika. Het overige gedeelte zal besteed worden aan schaduwplekken
voor de kinderen op het Koerierspad en extra buitenspelmateriaal. In overleg met de ouderraad en
het team wordt dit verder afgestemd. Hierbij willen we iedereen bedanken voor het enorme
bedrag dat er is binnengekomen.
Nieuws van de Bibliotheek
Lekker lezen tijdens de vakantie ? Download de VakantieBieb-app en lees de hele zomer lang. Van 1
juni t/m 31 augustus: 50 e-books; 1 gratis app.

