Januari 2022

FUSIENIEUWSBRIEF
VAN DE REDACTIE
De vorige fusienieuwsbrief was van 24 juni. We zijn nu ruim
een half jaar verder. Wat is er het laatste half jaar allemaal
gebeurd? Dat kunt u in deze nieuwsbrief lezen.
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Volg de nieuwe school
op instagram via
@obs_de_mende

SCHOOLPLEIN
Hoe gaat het nieuwe schoolplein eruit zien?
Wat vinden de kinderen belangrijk? Hoe kunnen
we voor alle kinderen, met hun verschillende
beweegbehoeftes, een aantrekkelijk plein
realiseren? Over deze vragen buigt de
werkgroep ‘Schoolplein’ zich. In de werkgroep
zitten collega’s van De Meent, De Runde,
de beide voorscholen, De Hoeksteen en De
Braakhekke. Het belangrijkste uitgangspunt voor
het nieuwe schoolplein is, dat de kinderen zoveel
mogelijk speelruimte krijgen. Daarom zijn de drie
scholen (Mende, Braakhekke en Hoeksteen)
tot het volgende plan gekomen: We willen
een gezamenlijk plein, dat we op gescheiden
momenten gaan gebruiken. Dus op momenten
waarop de kinderen van De Mende buiten
spelen, zijn de kinderen van De Braakhekke en
De Hoeksteen binnen. En andersom. Zo kunnen
de kinderen het hele schoolplein gebruiken!

Het aanleggen van een schoolplein met mooie
speeltoestellen kost ontzettend veel geld.
Daarom hebben de verschillende partijen met
elkaar afgesproken, dat zodra het ontwerp klaar
is en de kosten bekend zijn, wij samen acties
gaan organiseren om het geld bij elkaar te
krijgen. Daarnaast zal er uiteraard ook gekeken
worden of we in aanmerking komen voor
subsidies.
Alle wensen zijn inmiddels aangegeven bij een
firma die gespecialiseerd is in het ontwerpen
van schoolpleinen. Dit is momenteel nog in
ontwikkeling.
In de werkgroep zitten vanuit De Mende en de
voorscholen juf Alie Breider, juf Henriette Gort, juf
Yvonne Gerdes, juf Gea Kraster (Peuterwerk) en
juf Nathalie Vis (Kinderfeest).
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BERICHT VAN DE GEMEENTE EMMEN - BOUW NIEUW
KINDCENTRUM GAAT BIJNA BEGINNEN!

17 december 2021

De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe Kindcentrum zijn in volle
gang. Graag willen we jullie vertellen wat de stand van zaken is tot nu toe.
Wie gaat het gebouw bouwen, wanneer start de bouw en hoe gaat het
gebouw eruit zien?
De bouwer en de start
Aannemersbedrijf Kormelink uit Rietmolen en
installatiebedrijf Harwig BV uit Emmen gaan de
bouw- en installatiewerkzaamheden uitvoeren
van het nieuwe Kindcentrum. Dit betekent dat
de uitvoeringsfase begint. Op dit moment is de
bouwvoorbereiding in volle gang. Vanaf januari
start de bouw van het Kindcentrum. De hoofdvorm
van het gebouw is voor de zomervakantie klaar.
Daarna start de afbouw met onder andere
installaties, wanden, vloeren en plafonds. We
verwachten in de kerstvakantie van 2022 het
gebouw te kunnen inrichten.
Nieuwe en uitdagende school
Het Kindcentrum wordt een nieuwe, uitdagende
en aantrekkelijke school voor kinderen van 2,5 tot
en met 12 jaar. Het gebouw wordt gerealiseerd
op het perceel achter het Multifunctioneel
Centum De Deele. In het Kindcentrum worden
vier basisscholen ondergebracht, namelijk: OBS
De Meent, OBS De Runde (die na de fusie samen
verder gaan als De Mende) , RKBS De Hoeksteen
en PC BS De Braakhekke. Stichting Peuterwerk en
De Veldwachter geven invulling aan de voorschool
in het gebouw. Met de bouw van het Kindcentrum
wordt een mooie en toekomstbestendige
voorziening gerealiseerd, in het centrum
van Emmer-Compascuum.
Het ontwerp
Het gebouw is ontworpen door
Kristinsson Architecten (zie
afbeelding 1). Het Kindcentrum
krijgt een speelse omtrek door
de verschillende sprongen in
de gevels. De speelplaats krijgt
een losse indeling met speelse
vormen en afwisseling van tegels
en groen, zodat het de kinderen
uitnodigt om een avontuurlijk
spel te spelen. Aan de Wikkel
komt een ‘Kiss en Ride’ strook.
Hier kunnen schoolkinderen

afgezet en opgehaald worden. Deze strook
kan tijdens schooltijden ook worden gebruikt als
hardloopbaan of ruimte voor de kinderen om
te spelen. Het gebouw heeft een gezamenlijke
hoofdingang en ontmoetingsruimte. De scholen
en voorscholen krijgen een eigen onderdeel in het
gebouw. Links en rechts in het gebouw zullen de
basisscholen hun intrek nemen. En recht vooruit
zullen de voorscholen hun intrek nemen. De drie
ontmoetingsruimtes zijn met elkaar verbonden,
zodat het gebouw weer multifunctioneel is voor
alle gebruikers. De vele doorkijkjes in het gebouw
stimuleren het onderlinge contact tussen de
gebruikers van het gebouw. Het gebouw krijgt veel
grote ramen, waardoor er weinig kunstlicht nodig is.
Het daglicht ondersteunt het leren van de kinderen
op een natuurlijke wijze.
Wat gebeurt er verder rondom de nieuwe school?
Een nieuwe school bestaat niet alleen uit het
gebouw zelf, maar ook de omgeving van het
gebouw. Tegelijk met het ontwerp van het gebouw
is de nieuwe schoolomgeving ontworpen. Belangrijk
zijn de schoolpleinen, fietsenstallingen, kiss and ride
en parkeerplaatsen, maar minstens zo belangrijk is
de fiets- en looproute van huis naar school. Vanuit
de scholen is de “pleincommissie” bezig om het
schoolplein nadere invulling te geven.

Afbeelding 1: Ontwerp - Kristinsson Architecten.
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VISIE EN MISSIE
De afgelopen maanden hebben beide teams regelmatig
gesproken over en gewerkt aan de visie en missie van De
Mende. Deze krijgt steeds meer vorm. We zijn een openbare
basisschool, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is,
ongeacht zijn/haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke
achtergrond. Op De Mende bieden wij kwalitatief goed,
eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich
er veilig en geborgen voelen. Dat geven we vorm en inhoud
vanuit onze kernwaarden:
• Plezier & enthousiasme
• Betrokkenheid & aandacht
• Respect & vertrouwen
• Communicatie
Hoe wij ons onderwijs concreet vorm gaan geven, gaan we
de komende periode uitwerken in onze visie. De visie is in grote lijnen al
duidelijk, maar we gaan deze nog kort en bondig samenvatten.
In de visie gaan we in ieder geval beschrijven hoe we met de volgende
zaken omgaan:
• Bewegend leren
• Aanbod van de basisvaardigheden
(taal, lezen en rekenen)
• Onderwijs op maat
• Ouderbetrokkenheid
• Kinderparticipatie
• Vreedzame school
• Thematisch werken bij wereldoriëntatie (met
volop aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden)

LEERLINGENRADEN
VREEDZAME SCHOOL
In de ‘gewone’ nieuwsbrieven heeft u al kunnen
lezen dat we gestart zijn met de Vreedzame
school. We hebben al een paar keer een
interessante scholingsmiddag gehad en er zijn op
beide scholen leuke dingen opgepakt, zoals de
persoonlijke begroetingen en de klassenregels.
Beiden met inspraak van de kinderen. In de
werkgroep Vreedzame school zitten juf Alie Breider,
juf Elles Dekker, juf Gerda Luiken en juf Marloes
Menzen.

Op beide scholen is inmiddels een nieuwe
leerlingenraad gekozen. Omdat we het
erg belangrijk vinden dat onze leerlingen
goed vertegenwoordigd zijn, gaan we de
leerlingenraden het komende jaar ook
betrekken bij de diverse ontwikkelingen
met betrekking tot de nieuwbouw. De
leerlingenraden gaan dit schooljaar bij
elkaar op bezoek en hebben steeds
contact- en feedbackmomenten met hun
eigen klas. Ze zullen zich binnenkort aan
u voorstellen en verslag doen van hun
taken. Juf Marloes Menzen van De Runde
en juf Berdien Hulshoff van De Meent
sturen de leerlingraad aan.
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WERKGROEP BEWEGEND LEREN
Bewegend leren is een vast onderdeel van veel lessen op De Runde/De
Meent/De Mende. Dat doen we in de vorm van diverse activiteiten en
werkvormen. We combineren bewegen en leren. Bewegen tijdens het
leren heeft een positieve invloed op de hersenactiviteit. Hierdoor kunnen
kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. En
daarnaast is het ook hartstikke leuk!
Vorig jaar hebben twee collega’s (juf Berdien Hulshoff en juf Marieke
Lange) zich druk bezig gehouden met bewegend leren. Ze hebben
daarvoor begeleiding gehad vanuit Bureau Meesterschap. Ook
hebben beide scholen subsidie ontvangen voor scholing, het vrij
roosteren van de collega’s en de aanschaf van materialen voor de
leerlingen. Dat heeft geresulteerd in een prachtig boekje met les ideeën, dat binnenkort wordt uitgegeven.
Daar zijn we erg trots op! Het is in samenwerking met twee collega’s van een andere openbare basisschool
in Emmen gemaakt. We passen bewegend leren veelvuldig toe in alle groepen. Uiteraard blijft het niet bij
de lessen in het boekje, maar wordt er steeds gezocht naar andere vormen van bewegend leren.

WERKGROEP REKENEN
De werkgroep ‘Rekenen’ houdt zich bezig
met de kwaliteit en het aanbod van ons
rekenonderwijs. De werkgroep is verantwoordelijk
voor de keuze van een nieuwe rekenmethode.
De visie op ons rekenonderwijs hebben we in
beide teams geïnventariseerd. Deze vormt het
uitgangspunt voor de keuze van een nieuwe
methode. Wij kiezen niet voor een volledige
digitale methode. Wij vinden het aanbieden van
en het voordoen van strategieën en de intractie
met kinderen erg belangrijk. Zo kunnen de
leerkrachten ook direct bijsturen en corrigeren.
Daarnaast is het langdurig achter een

scherm zitten in strijd met onze uitgangspunten
voor bewegend leren. Het aanbieden van
het rekenonderwijs zal dus op dezelfde manier
gaan, zoals we dat nu ook doen; met behulp
van het digibord, lesboeken en werkboeken en
aanvullende digitale oefensoftware. Daarnaast
maken we gebruik van activerende werkvormen
en bewegend leren.
De werkgroep (juf Berdien Hulshoff, juf Janet
Haneman (rekencoördinator) en juf Marieke
Lange) is ook verantwoordelijk voor het opstellen
van een nieuw rekenbeleidsplan.

SAMENWERKING MET HET VOORTGEZET ONDERWIJS
We hebben een start gemaakt met een leuke samenwerking met het RSG in Ter Apel. We willen de kinderen
van groep 8 goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs en we willen ze extra bagage meegeven
op het gebied van o.a. wetenschap en techniek. Daarom hadden we eerst twee bezoeken aan het RSG
gepland, met alle kinderen van groep 8. Ze zouden een rondleiding door de school krijgen en een les
techniek en natuurkunde volgen. Ook zouden de leerlingen twee pauzes meemaken, zodat ze echt een
indruk kunnen krijgen van hoe het erop een school voor voortgezet onderwijs aan toe gaat. Helaas kan dat
door corona niet doorgaan.
Het idee is, om de samenwerking met het RSG daarna uit te breiden. Er zijn docenten beschikbaar die ook
bij ons op school les willen gaan geven op het gebied van o.a. techniek. Ook met deze leuke ontwikkeling
gaan we verder, zodra dat weer kan.

Heb jij een artikel voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar y.gerdes@oo-emmen.nl.

-4-

WERELDORIËNTATIE
De werkgroep ‘Wereldoriëntatie’ is nog druk bezig
met het zoeken naar een geschikte methode/
aanpak voor de wereldoriënterende vakken. In
de visiebesprekingen zijn we tot de volgende
uitgangspunten gekomen:
Om betekenisvolle, leuke lessen te geven willen we
een methode/aanpak waarin in ieder geval de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
geïntegreerd zijn en waarin de verschillende vakken
in thema’s worden aangeboden. Dat maakt het
leren en onthouden van de leerstof leuker en
gemakkelijker. Daarnaast moet er ook ruim

aandacht zijn voor de 21e-eeuwse vaardigheden,
ontdekkend en onderzoekend leren, executieve
vaardigheden en digitale geletterdheid.
Er stonden twee bezoeken aan andere scholen
gepland, om naar verschillende methodes en
aanpakken te kijken en om ervaringen te horen.
Door de coronamaatregelen konden deze
afspraken helaas niet doorgaan. Deze zullen, zodra
het weer kan, worden opgepakt. De keuze voor de
methode zal in ieder geval voor de zomervakantie
afgerond zijn. In de werkgroep zitten juf Henriette
Gort, juf Carolien Rass, juf Grietje Havinga en juf
Paulien Vrieling.

TAAL EN LEZEN

CULTUUR

Juf Stefanie de Ridder (taal- en leescoördinator), juf
Linda Hobers en juf Paulien Vrieling vormen samen de
werkgroep die zich bezig houdt met alle activiteiten
op het gebied van taal, woordenschat, spelling en
lezen. We gebruiken al dezelfde methode op beide
scholen, maar nu moet er nog een nieuw, gezamenlijk
beleidsplan komen, waarin we beschrijven hoe we op
De Mende taal- en leesonderwijs geven. De nadruk ligt
hierbij vooral op leesmotivatie en leesplezier.

Er zijn twee leerkrachten die zich bezig
houden met alle activiteiten op het gebied
van cultuur. Dat zijn juf Gerda Luiken en juf
Carolien Rass. Ze werken dit jaar aan een
nieuw, gezamenlijk beleidsplan waarin
staat beschreven wat onze uitgangspunten
zijn op het gebied van culturele uitstapjes,
voorstellingen en activiteiten, muziek en
creatieve vakken.

INSTAGRAM EN WEBSITE
Net voor de kerstvakantie heeft u een brief van de Gemeente Emmen gekregen waarin stond vermeld
dat de bouw in januari gaat starten. Op dit moment hebben we lang gewacht. Als de bouw eenmaal
is begonnen, gaat het snel. De voortgang zullen we natuurlijk met u delen. Zo komt er regelmatiger een
fusienieuwsbrief en we gaan ook foto’s plaatsen op ons nieuwe Instagramaccount
(@obs_de_Mende) en op onze nieuwe website (www.obs-mende.nl).

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN FIJN EN
GEZOND 2022!
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