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Voorwoord 
 

We zijn alweer zeven weken onderweg in het schooljaar 2019-2020. 
Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw belangstelling op de algemene 
ouderavond. 

 
We zijn vanaf september al druk bezig met de eindschoolverlaters, dat zijn rond 

de 28 leerlingen dit schooljaar. Daar is op 9 oktober ook een informatieavond 
over geweest. Ook op deze avond was de opkomst groot! Hier zijn wij erg blij 
mee. 

 
Wilt u er rekening met houden dat er op 6 november gestaakt kan worden? 

Dit stond uiteraard niet in de jaargids vermeld.  
 
In dit Rondje kort nieuws vanuit de groepen en een aantal andere zaken die van 

belang zijn. Veel leesplezier!!! 
 

Verder wens ik u alvast een hele mooie herfstvakantie toe.  
 

Let op: Maandag 28 oktober is er een studiedag, de 
herfstvakantie duurt dus een dag langer voor onze 
leerlingen. 

 
 

 

 
 

Namens het team van SBO De Rotonde, 
 

Cindy de Rek 
 
 

 



 

4 

 

 

 

Personeel 

 
 

Juf Amélie is tot de herfstvakantie eerst één en later twee keer per week op 

school geweest. Aanvankelijk ging ze mee naar het zwembad (als extra 
begeleiding); nu assisteert ze juf Natascha in De Kastanje. 
 
Juf Roelanda is uitgevallen in oktober wegens fysieke klachten waardoor ze 

moeilijk kan lopen en staan.  
 

Per 1 oktober is er een nieuwe onderwijsassistent benoemd op De Rotonde: 
Mandy Jansen. Zij zal zichzelf nog voorstellen in dit Rondje. Zij neemt de taken 
van juf Roelanda in De Boomhut waar en geeft extra hulp aan leerlingen 

(remedial teaching) 
 

Juf Sanne heeft het tot nu toe erg naar haar zin in de Appelboom. Wij zijn ook 
erg blij met juf Sanne! 
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Vooraankondiging staking 6 november 2019 
 
U heeft deze brief al ontvangen als het goed is. Inmiddels wordt er in het team 

geïnventariseerd; er lijkt stakingsbereidheid te zijn (net als voorgaande keren) 
 

 
Papendrecht, 8 oktober 2019  
Ons kenmerk: 19.567-u  

 
Betreft: landelijke onderwijsstaking 6 november 2019  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
 
De onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen tot een landelijke 

onderwijsstaking op woensdag 6 november. De inzet van de onderwijsstaking is 
extra investeringen in het onderwijs om de salarissen te verhogen en de 

werkdruk te verlagen. De bonden geven de minister tot 21 oktober de tijd om 
met een aanbod te komen, de staking is dus nog niet definitief.  
Helaas merken wij ook binnen de scholen van SPON dat het lerarentekort 

invloed heeft op het invullen van vacatures en leidt tot problemen bij het 
invullen van vervanging. Dit heeft tot gevolg het vaker vrij moeten geven van 

leerlingen bij het ontbreken van vervanging en kan uiteindelijk ook van invloed 
zijn op de kwaliteit van het onderwijs.  
Op dit moment wordt binnen SPON geïnventariseerd hoeveel medewerkers deel 

gaan nemen aan de staking en wat hiervan de gevolgen zijn voor de organisatie 
binnen de verschillende scholen. Het zou kunnen betekenen dat binnen de 

school van uw zoon of dochter groepen vrij zijn of de school gesloten is. Nadat 
de inventarisatie is afgerond, wordt u door de school geïnformeerd over de 
consequenties voor uw zoon of dochter. Mocht de groep van uw zoon of dochter 

deze dag vrij zijn en u geen mogelijkheden hebben om uw kind op te vangen, 
dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.  

Wij realiseren ons dat acties binnen het onderwijs zowel voor ouders als 
leerlingen vervelend kunnen zijn, maar hopen op uw begrip.  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Namens het College van Bestuur en de directeuren,  
E. de Weers, voorzitter College van Bestuur  
C. van Delen, lid College van Bestuur 
 
 
 
 

Specialisten in Passend Onderwijs Dordrecht: ‘Kiem’ ZML, LG-MG en LZ, ‘De Stroom’ vso, Papendrecht: ‘De 
Kameleon’ SBO, Zwijndrecht: ‘De Steenen Kamer’ SBO, Sliedrecht: ‘De Sprong’ school voor praktijkonderwijs, 
‘Bleyburgh’ ZML, ‘Griendencollege’, Gorinchem: ‘De Kleine Wereld’, ‘De Rotonde’  
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Rots en water…. 
 
Juf Jacqueline is in de verschillende groepen begonnen met het geven 

van trainingen Rots en Water. Hieronder nog even een uitleg….. 

 
Rots & Water ®, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, 

jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, 
ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt 
ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+.  

 
Doelstelling 

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- 
en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen 
en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, 
meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 
18+).  

Breed pedagogisch perspectief 

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -

programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van 
andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere 

pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat 
met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en 

sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en 
getraind. 

Psychofysieke methodiek 

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve 
sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke 

oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. 

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van 
zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van 

verwerkingsopdrachten. 
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Scholenmarkt 
Voor de leerlingen die nu in groep 8 zitten, is het bijna tijd voor de grote stap naar 
het voortgezet onderwijs! Maar ook voor de leerlingen in groep 7 komt die stap al 

steeds dichterbij. Om u te helpen bij deze keuze, organiseren wij een scholenmarkt. 
 

 Op de scholenmarkt presenteren zich verschillende reguliere en speciale scholen 
uit de regio. De vertegenwoordigers van de scholen kunnen u alles vertellen over 

hun school en de zorg die binnen die scholen gegeven kan worden.  
 

Het is voor u en voor uw kind een mooie kans om te oriënteren op het voortgezet 
onderwijs in de veilige omgeving van de eigen school. 

 
U bent van harte welkom! 

 

 
  

WAAR? De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85 
WANNEER? 11 december 2019 

HOE LAAT? Van 19.30 tot 21.00 uur  
VOOR WIE? Leerlingen en ouders van groep 7 & 8  
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Even voorstellen…. 

 

Mijn naam is Mandy Jansen - Kleijnendorst.   

Sinds 1 oktober jl. werk ik op De Rotonde.       

Ik neem op dit moment de taken over van juf 

Roelanda tot zij weer beter is. Ik werk op 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag. Donderdag middag sta ik samen met  

juf Sanne  in de Appelboom, wanneer juf  

Thabita naar huis gaat. En op de vrijdag werk ik 

ook samen met Juf Sanne in de Appelboom, 

wanneer juf Thabita er niet is. Wanner juf 

Thabita wel in de Appelboom is op vrijdag, sta ik 

in de Eik samen met juf Maria. 

 

Ik ben 27 jaar. Woon nu nog in Dordrecht, begin volgend jaar verhuis ik naar 

Zwijndrecht. Ik ben afgelopen juli getrouwd en heb een Golden Retriever puppy 

genaamd Mila. Ik werk al sinds 2015 voor de Stichting Spon. Eerst op SBO De 

Kameleon en nu hier op De Rotonde. Ik heb er heel veel zin in! Ik vind het werk 

nu al super leuk! 

 

 

 

Groetjes, Mandy 
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Nieuws uit de Medezeggenschapsraad 

 

De MR bestaat dit schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden: 

Remco Veens (voorzitter), Esther van Ree, Gerda van Kuilenburg en José 

Osterhaus. 

Vlnr: Esther (ouder van Michael), Remco (ouder van Dylan) José (leerkracht) en Gerda (IBer) 

 

De MR denkt mee over beleidszaken van de school die betrekking hebben op het 

onderwijs aan uw en onze kinderen. Heeft u vragen dan kunt u bij ons terecht 

via email: rhveens@gmail.com 

 

 

Groeten van de MR 

 

 

mailto:rhveens@gmail.com
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Nieuws uit de leerlingraad 

 

  

 

Pesten is te stoppen en het begint bij jou! 

 

Jij hebt de keuze om te stoppen met pesten! 

Jij hebt de keuze niet mee te lopen! 

Jij hebt de keuze om andere kinderen/personen te laten zien dat het echt niet 

cool is om te pesten! 

 

Kortom ... 

Jij hebt de keuze ! 

Laat zien dat jij deze keuze maakt door ons lieveheersbeestje te dragen tegen 

pesten en geweld! 

 

De leerlingenraad heeft in alle groepen een presentatie gehouden en heeft de 

lieveheersbeestjes uitgedeeld!  

Wij zijn tegen pesten en geweld! 

Groeten van de leerlingenraad: 

Luc, Vincent, Jesse, Cees, Jurre en Samale 
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Nieuws uit de appelboom  
 

Dit schooljaar zijn er veel nieuwe kinderen in 

de Appelboom gekomen en ook een nieuwe juf. 
We hebben het gelukkig heel gezellig met elkaar.  

Maar naast de gezelligheid wordt spelenderwijs  
ook hard gewerkt.  
Na het wennen aan elkaar, de school en de regels   

zijn we zoals ieder jaar begonnen met het thema “Dit ben ik”, waarbij vooral de 
lichaamsoriëntatie belangrijk was. We hebben bijvoorbeeld onze lichaamsdelen leren 

benoemen. 
 
We zijn nu bezig met het thema van de Kinderboekenweek: 

    ‘‘Op reis’’ 
Een heel leuk thema waarbij we ons vooral richten op het 

vliegtuig. 
Het boek: Pim Piloot hebben we als uitgangspunt genomen. 
We besteden in de groep altijd al veel tijd aan het voorlezen 

en het werken over prentenboeken, maar deze weken hebben we 
extra veel gelezen. Ook de kinderen van groep Linde zijn ons 

komen voorlezen uit bijbehorende prentenboeken. Dit vonden we 
heel erg leuk.  

 

Tijdens de kinderboekenweek hebben we een speciale leeshoek in de klas en is de 
huishoek omgetoverd tot Schiphol. Daar spelen de kinderen na hoe dat gaat als je in 

wil checken en op reis wilt gaan met het vliegtuig.  
We hebben paspoorten gemaakt en vliegtuigen geknutseld. In de lettermuur zitten 
allerlei spulletjes die met de letter V beginnen. Daar doen we spelletjes mee. Zo leren 

we steeds meer letters herkennen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten van alle kinderen, juf Sanne, juf Tabitha en juf Mandy 
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Nieuws uit de Knotwilg 
 

Terwijl Sem en Dylan in hun Lisbo-groep hele teksten lezen, wordt in de 
Knotwilg flink geoefend met de letters van de eerste kern; i m r v aa s p e.    
Er is zelfs al een leestoets afgenomen met veel goede resultaten! 
 

Met rekenen wordt veel geteld, doorgeteld en handig geteld met behulp van de 

5-structuur. We leren al een beetje klokkijken met hele uren en sommige 

kinderen herkennen ook de halve uren.  
 

Er ligt veel focus op het lees- en rekenonderwijs, maar uiteraard wordt er ook 

gezongen, geschreven, geknutseld en is er aandacht voor de wereld om ons 
heen.  
 

De hoogtepunten van deze periode waren een optreden van de cliniclowns, een 

invasie van knuffels op dierendag, de verjaardag van de juf en een treinreis 
naar Dordrecht!  
 

Kortom, we hebben samen een leuke en leerzame periode achter de rug en het 
is hoog tijd om lekker uit te rusten in de herfstvakantie! 

 

 
 

Groeten van Jurre, Djimmy, Bink, Davy, Ryan, Danley, 

Marcus, Sem, Dylan, Furkan, Mees en de juffen! 
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Nieuws uit de Eik 

We zijn nu pas 7 weken aan het werk in De Eik, maar er is al heel wat gebeurd. 
We begonnen met 16 kinderen. 6 kinderen die vorig jaar na de voorjaarsvakantie in 

De Eik kwamen, 9 kinderen die uit De Knotwilg kwamen en één hele nieuwe! Dus 
vanaf deze plaats heten wij Thijmen weer van harte welkom. Maar er vertrok ook 
als snel een leerling. Sven verhuisde naar Vlaardingen. Daar moesten we al snel 

afscheid van nemen. De Eik bleef met 15 kinderen over. En dat is echt genoeg, 
hoor! Alle kinderen willen en verdienen onze aandacht en dat is nu verzekerd. Zeker 
met een stagiaire, Sharona, en een onderwijsassistent; Liesbeth. Zelfs Mandy, de 

onderwijsassistent die nu juf Roelanda van de RT vervangt, komt ons soms helpen. 
En dat vinden de vaste juffen, Erica en Maria, bijzonder fijn! 

 
We hebben n.a.v. het thema van de 
Kinderboekenweek, “Op Reis”, groots 

uitgepakt. We hebben geverfd, geplakt, 
geknutseld, gezongen en natuurlijk extra 
(voor)gelezen. Al met al was dit een thema 

waar we voldoende mee  
konden. 
 

Hiernaast ziet u onze thematafel. Diverse 
kinderen brachten spulletjes van thuis mee die 
met “Op Reis” te maken hadden. Ook de 

juffen hadden reisgidsen en autootjes bij zich. 
Op het bord ziet u zelfgemaakte koffertjes. Al 
met al een leuke verzameling.  

 

Hiernaast ziet u een vliegtuig en een 

bus. En als je heel goed kijkt zie je 
alle kinderen van de klas achter een 
raampje zitten. Erg leuk gemaakt, 

toch? 
En nu maar hopen dat u niet denkt 
dat we niet rekenen, spellen, lezen, 

of wereldzaken bespreken, of in ons 
taalschrift werken, of gymmen. Of 
spelen, natuurlijk, want dat doen we 

ook nog genoeg. 
Maar nu gaan we lekker een weekje uitrusten. Wij wensen u, met uw kinderen, een 
heel fijne vakantie. 

 

Hartelijke groeten van alle kinderen, juf Erica, juf Liesbeth, 

juf Sharona, juf Mandy en juf Maria. 
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Nieuws uit de Beuk 

 
Hallo allemaal, 
 

We zijn het schooljaar goed begonnen met elkaar, de sfeer is goed en we werken 
hard. 

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het thema ‘wees een held’, dit wil 
zeggen dat je probeert op een goede manier met een ander om te gaan. De 
kinderen hebben allemaal een hand gemaakt met daarin belangrijke woorden of 

wensen die met dit thema te maken hebben. 
 

 
 
 Momenteel zitten we midden in de kinderboekenweek, we lezen voor, knutselen 
rondom het thema ‘Reis je mee?’ Met juf Erica hebben we zelfs een liedje 

geoefend wat over reizen gaat. Kortom, het waren gezellige weken! 
 

Groeten van alle kinderen, juf Erica en juf Natasja 
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Nieuws uit de Berk 

Het schooljaar is gestart en dat betekent dat er intensief gewerkt wordt aan de 
groepsvorming. De afgelopen weken zijn er tal van activiteiten ingezet om dat 

proces te ondersteunen. 
Het is nu al een ontzettende leuke, zorgzame en gezellige groep om mee te 
werken! 

Kinderboekenweek 
Op 2 oktober is de 
Kinderboekenweek met het thema: 

‘Reis mee!’ van start gegaan. Het 
vervoer staat hierin centraal. 

In de groep hebben we onder andere 
gewerkt aan het maken van een 

woordweb en het schrijven van een 
Elfje over vervoer, het creëren van 

een zelf bedacht voertuig en een 
creatieve verwerking rondom het 

thema. 

 

Groeten van alle kinderen, juf Martina en juf Jeanet 
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Nieuws uit de Kastanje 
De start van het schooljaar is altijd spannend zowel voor de juf als de kinderen. 
Weer wennen aan de stuctuur, ritme van de dag en elkaar als groep. 

De eerste week hebben we het dag rooster met alle vakken rustig opgebouwd. 
De afspraken en regels in de school en klas zijn besproken en gemaakt. 
De kinderen zijn inmiddels al aan het ritme gewend en de vorming van de groep 

is begonnen. 
 

Het begin van het schooljaar is 
daarom ook hét moment om te 
werken aan een gezellige en veilige 

groep. De Week Tegen Pesten 
wordt daarom ieder jaar in 

september georganiseerd.  
Het thema: 
“Wees een held, met elkaar”  

In de klas hebben we gesprekken 
gevoerd over pesten en aan de 

hand daarvan hebben de kinderen 
een stripverhaal gemaakt. 
 

De Kinderboekenweek met thema :”Reis mee” volgde al snel. Er is voorgelezen 
uit het boek van Julius Zebra geschreven door Gary Northfield, gesprekken 

gevoerd over de vervoersmiddelen, welk vervoersmiddel jij zou gebruiken als je 
naar een bestemming wilt in Nederland, Europa en of een ander werelddeel en 

geknutseld. 

 

Na het harde werken is het weer tijd om een week uit te rusten. 
Wij wensen iedereen dan ook een fijne herfstvakantie! 

 

Groeten van alle kinderen en juf Natascha 
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Nieuws uit de Populier 
De start van een nieuw schooljaar is een tijd van elkaar leren kennen in 
verschillende situaties. Het is ook een tijd van doelen stellen en afspraken 

maken. Week 39 was de landelijke week tegen het pesten met als thema “Wees 
een held”. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod: je eigen keuzes 
maken, elkaar ruimte geven om te zijn wie je bent en elkaar te helpen. We 

hebben afgesproken dat wij als Populier allemaal tegen pesten zijn!  
 

 
 
Over helden gesproken, onze Luca (Snoek) heeft op 

24 september een geslaagde hartoperatie gehad. Het 
was allemaal erg spannend, want er kwam meer bij 

kijken dan verwacht. Gelukkig gaat het nu steeds wat 
beter met hem. Vrijdag 4 oktober kwam hij op bezoek 
op school. Het was erg fijn hem weer te zien.  

 

 
 

 
 

 

 

Groetjes van alle kinderen, Juf Esther en juf Nynke  

 

 
 

 

We willen graag nog wat leuke tijdschriften in de groep hebben over bv auto’s, 

wetenschap, techniek, natuur net als leuke strips zoals Donald Duck. Helpen jullie mee?  
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Nieuws uit De Hazelaar 
In de Hazelaar zijn we gestart met 13 leerlingen. 11 jongens en 2 meisjes, 2 
juffen en 1 (stage)juf. 

Juf Marleen werkt op de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Esther werkt op de 
donderdag en vrijdag. Juf Anne-marie is 3e jaars PABO-er. En komt het hele 
schooljaar bij ons in de klas. Zij zal aanwezig zijn op maandag en dinsdag, soms 

een hele week.  
 

Afgelopen week is de Kinderboekenweek gestart met het thema ‘Reis mee’.  
In de klas hebben we legaal vliegtuigjes mogen vouwen. Natuurlijk moesten we 
de vliegtuigen ook even uitproberen. Eerst in de hal gooien. 1 voor 1 om 

ongelukken te voorkomen. Wat deden ze (de kinderen en vliegtuigen) het 
goed!!  

 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

 

Groetjes van: Charlene, Mohamad, Michael, Samir, Kenan, 

Mitchel, Stelios, Ruben, Antoni, Thravis, Keano, Annika, 

Juf Esther, juf Anne-marie en juf Marleen. 
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Nieuws uit de Linde… 

Hallo allemaal!  

We zijn al een aantal weken begonnen en hebben elkaar de afgelopen weken beter 

leren kennen! Het was best even wennen, ineens twee juffen. Er wordt hard 

gewerkt en een aantal dingen zijn ook nieuw in groep 8.  

Zo is er elke week huiswerk voor zowel rekenen (di) als begrijpend lezen (vrij) en 

zullen we na de herfstvakantie de agenda standaard gaan hanteren voor het 

noteren van cijfers, toetsen, afspraken, huiswerk etc. Na de vakantie zullen we het 

hier uitgebreid over hebben met de leerlingen, want hier komt plannen en 

organiseren bij kijken. Wanneer begin je nu met leren van zo’n toets en vergeet je 

niet dat je huiswerk hebt?  

Ook hebben wij iets heel leuks wat echt bij de Linde hoort! Elke maandag krijgen de 

leerlingen een raadsel mee naar huis. Hier kunnen ze na schooltijd over nadenken 

en thuis met jullie als ouder(s)/ verzorger(s) over brainstormen, maar ook andere 

kennisbronnen mogen worden ingezet! Foute antwoorden geven mag ! De raadsels 

wisselen elkaar af. Een makkelijke of moeilijke, een grappige, iets van dichtbij of 

iets van verder weg. Het kan gaan over Nederland, Europa of de Wereld. Over 

gebeurtenissen, personen, dieren of plaatsen. Een dag later geven kinderen hun 

antwoord en geeft de juf een micro-les over dit onderwerp, waarbij de leerlingen 

informatie en interessante feitjes te weten komen. Tijdens deze micro-les worden 

aantekeningen gemaakt. De thuisopdracht is dat ze de kennis vervolgens thuis weer 

aan iemand navertellen. 

De raadsels hebben niet altijd iets te maken met de lessen die op dat moment 

gegeven worden. Het zijn gewoon leuke algemene kennis feitjes, om te weten. 

Hiermee zullen we aan het eind van het jaar een volledige kennismuur hebben 

opgebouwd. Wanneer u benieuwd bent, loop dan gerust eens binnen en kom onze 

muur bewonderen. ‘Kennis is cool!’.  

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we de afgelopen weken eigen leerdoelen gesteld, waar we komend jaar 

aan gaan werken. De kinderen hebben hierbij zelf aangegeven wat ze graag nog 

zouden willen leren voor ze naar de middelbare school gaan. Deze doelen hebben 

we zichtbaar gemaakt door middel van een doelenladder. Wanneer er een doel 

bereikt is, wordt deze ingekleurd en kunnen we aan het eind van het jaar zien of dit 

voor iedereen gelukt is. U zult als ouder(s)/verzorger(s) deze doelen ook te zien 

krijgen. De gevoerde kindgesprekken zullen uiteindelijk mee naar huis gaan. De 

gesprekken waren vooral leuk en nuttig volgens de kinderen en leerkrachten.  
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Tijdens de kinderboeken week was er een fantastische voorstelling van Julius Zebra! 

Vooraf hebben we de bijpassende boeken ontvangen en hierdoor waren de kinderen 

extra enthousiast! We willen de moeder van Dennis en alle betrokkenen die dit 

mede mogelijk gemaakt hebben ontzettend bedanken! 

Groeten van de Linde 

 


