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Kalender:
22 december

Kinderen om 12.00 uur vrij

22 januari

Kinderen om 12.00 uur vrij
studiemiddag

30 januari

Informatieavond nieuwe
leerlingen

31 januari

Kinderen hele dag vrij
studiedag

9 februari

Carnavalsviering

Schildersproject

Vanaf 15 januari starten de groepen 4 t/m 8 weer
met het jaarlijkse schildersproject. Deze keer
zullen de kinderen een portret maken.

Vakantierooster 2018 – 2019.
Binnen ons bestuur is het volgende vakantierooster voor volgend schooljaar afgesproken:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma.
ma.
ma.
vr.
do.
ma.
ma.

22-10-2018
24-12-2018
25-02-2019
19-04-2019
30-05-2019
10-06-2019
22-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr.
vr.
vr.
vr.
vr.

26-10-2018
04-01-2019
01-03-2019
03-05-2019
31-05-2019

t/m

vr.

30-08-2019

Schoolschaaktoernooi
Op woensdag 24 januari organiseert schaakvereniging Rivierenland een schoolschaaktoernooi in de zaal van OBS De Moespot
in Tiel (Wadensteinlaan 46a, 4003TG). Het toernooi begint om
13:30 uur en zal rond 17:30 uur zijn afgelopen.
Er zijn inmiddels twee teams gemaakt, maar we kunnen nog
wel wat extra schakers gebruiken.
Kinderen die zich uiterlijk vrijdag 12 januari aanmelden bij
max.jagers@skor-scholen.nl kunnen nog meedoen. Je hoeft
geen schaakvirtuoos te zijn, maar enige kennis van de schaakregels is wel nodig om mee te kunnen doen.
Na de kerstvakantie mogen de kinderen onder begeleiding van Annemiek Maters (moeder van
Vera) een paar keer tijdens schooltijd met elkaar schaken en dan zullen ze ook uitleg krijgen
over de toernooiregels.

Typetuin : Vergeet niet in te schrijven vóór 1 januari 2018

Op woensdag 7 maart 2018 om 14:30uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De
korting wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij,
want vol=vol.

Wijkorkest

Gisteren hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 8 een prachtig optreden van het Wijkorkest
gezien. Ook als je nog geen instrument kunt bespelen, ben je welkom in dit unieke orkest.
Voorafgaand aan de orkestrepetities krijg je vier lessen op het instrument van jouw keus.
De introductielessen beginnen vanaf woensdag 10 of donderdag 11 januari in Zinder, Rechtbankstraat 1 in Tiel. De orkestrepetities zijn vanaf woensdag 7 of donderdag 8 februari op één
van onderstaande lokaties:
• De Regenboog, Mr. Rinkstraat 19—Woensdag 15.15 uur
• De Moespot, Wadensteinlaan 46a—Donderdag 15.15 uur
• De Waaijer, Kornoelje 1—Donderdag 15.15 uur
Op woensdag 11 en donderdag 12 april geven we een concert. En op donderdag 21 juni spelen
we samen met Muziek in de Klas in de Agnietenhof. Kijk voor het volledige rooster op
www.zinder.nl > Educatie > Wijkorkest
Kosten
Deelname aan de repetities van het WijkOrkest is gratis. Speel je nog geen instrument dan moet
je de introductielessen volgen. Deze kosten 15 euro.
Heb je zelf nog geen
instrument? Geen probleem! Je kunt er voor
de duur van het project
eentje huren voor
slechts 15 euro.
Welke instrumenten?
Gitaar, viool, dwarsfluit, cello, piano, saz,
hobo, klarinet, accordeon, trompet, slagwerk.
Doe je mee?
Geef je gauw op via de
website www.zinder.nl.

Flitsnieuws

Ouders die hebben meegewerkt aan het Sinterklaas– en Kerstfeest, bedankt voor jullie
goede organisatie !

Onze administratief medewerkster Gerda Kreeftmeijer is onlangs vanwege hartproblemen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels is Gerda aan het herstellen, maar
kan zij nog niet veel op school werken. Wilt u mails die voor haar bestemd zijn sturen aan
directie@rotondaschool.nl . Alvast bedankt.

Een vraag, opmerking of compliment? Stuur een mail naar directie@rotondaschool.nl

