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Nieuwsbrief obs de Runde
Nr. 1 – Maandag 31 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
We hebben dit schooljaar een aantal nieuwe
mensen in school. Er zijn namelijk maar liefst
vier studenten onderwijsassistent gestart. Zij
zijn geplaatst in de volgende groepen:
Groep 3/4

Meester
Aaron op
maandag en
dinsdag, het
hele
schooljaar

Juf Daniek
op
woensdag
t/m vrijdag,
het hele
schooljaar

Groep 5/6

Juf Joyce op dinsdag t/m
vrijdag, tot aan de
kerstvakantie

Groep 7

Juf Iris op maandag en
dinsdag, het hele schooljaar

Daarnaast krijgen we voor twee dagen in de
week (vrijwillige) ondersteuning van meester
Wim. Hij stelt zich verderop in de Nieuwsbrief
voor. Tot slot is er een nieuw gezicht op de
voorschool. Juf Greetje Kremers is vanaf dit
schooljaar werkzaam op Voorschool De
Runde. Ook zij stelt zich in deze Nieuwsbrief
voor.
We heten alle ‘nieuwkomers’ van harte
welkom en hopen dat ze het naar hun zin
hebben op De Runde!

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Even voorstellen,
Weer een meester op school?
Vanaf deze week ben ik, Wim Ankum ,als
leerkracht en onderwijsondersteuner
werkzaam op de Runde. Ik heb inmiddels een
onderwijsloopbaan van ongeveer 40 jaar
achter de rug waarvan het grootste gedeelte
als directeur van een basisschool in Ter Apel.
In 2016 heb ik besloten het wat rustiger aan te
gaan doen maar ik ben wel steeds in het
basisonderwijs werkzaam gebleven. Ik ben
getrouwd, heb drie volwassen kinderen en
woon in Ter Apel.
Mijn vrije tijd vul ik met wielrennen,
mountainbiken, volleyballen en mijn grote
passie golfen. Ik ben dus nogal sportief
aangelegd.
Op maandag en dinsdag werk ik op de Runde
en ben dan in verschillende groepen
werkzaam. Ik hoop dan voor de collega’s het
extra paar handen te zijn, waar in het
onderwijs zoveel behoefte aan is.
Ik hoop op de Runde samen met de kinderen
en het schoolteam een hele fijne tijd te
hebben.
Vriendelijke groeten van Wim Ankum
Muzieklessen
Omdat we op De Runde meer muzieklessen
willen aanbieden, hebben we (eerst) voor tien
lessen een vakdocent muziek ingehuurd via de
Kunstbeweging. De lessen gaan vanaf
november van start in de groepen 3 t/m 8.
Ook meester Wim geeft regelmatig
muzieklessen. Hij start maandag in groep 7.
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Corona maatregelen
In SchouderCom hebben we al vermeld dat we
verplicht triage moeten toepassen als
ouders/bezoekers in school komen. We willen
u erop wijzen, dat ouders/bezoekers alleen op
afspraak in school kunnen komen. We merken
dat er steeds gemakkelijker ouders/bezoekers
zonder afspraak naar binnen lopen en dat is
niet de bedoeling. Wij hanteren de richtlijnen
van het RIVM en ons schoolbestuur, OOE.
Immers, we willen geen onnodige risico’s
nemen in de verspreiding van het virus. Als u
(met afspraak) in school komt, verzoeken we u
om de registratielijst in te vullen en in de
daarvoor bestemde doos te doen. Daarna
kunt u zich melden bij
de leerkracht met wie
u heeft afgesproken.
De ingevulde
formulieren worden
door ons 14 dagen
bewaard en daarna
vernietigd.
Overblijven
U heeft ongetwijfeld meegekregen dat we te
weinig mensen hebben om de bezetting van
de TSO rond te krijgen. Er zijn helaas niet
voldoende ouders om het overblijven
structureel te kunnen aanbieden. Als school
zijn we verplicht om TSO te organiseren, maar
het begeleiden van de kinderen moet door
ouders worden gedaan of door een
professionele organisatie. Leerkrachten
hebben namelijk recht op een half uur pauze
en deze pauze hebben ze ook nodig.
Steeds meer kinderen
Er worden jaarlijks meer kinderen opgegeven
voor de TSO terwijl er steeds minder ouders
zijn die zich opgeven om te helpen. Wij maken
ons hier zorgen over. We hebben diverse
keren geprobeerd om ouders/vrijwilligers te
werven. Zo hebben we mensen rechtstreeks
gevraagd, oproepjes in SchouderCom gedaan
en in het dorpskrantje geadverteerd. Gelukkig
heeft dat wel een aantal overblijf-invallers
opgeleverd, maar geen structurele krachten.
Nu wordt de overblijf gedaan door

drie vaste mensen die er bijna dagelijks zijn, in
te grote groepen. En dat is niet wenselijk.
Continurooster?
Er komen veel vragen over het continurooster.
Men gaat ervanuit, dat de overblijfproblemen
dan opgelost zijn. Maar ook bij een
continurooster willen we een beroep blijven
doen op overblijfouders, want ook dan
hebben leerkrachten recht op pauze.
Voor wie?
Overblijven op De Runde is bestemd voor
kinderen van ouders die beiden werken en
niet in de gelegenheid zijn om hun kind(eren)
tussen de middag op te vangen. Voor deze
ouders biedt de school TSO aan. We
verzoeken u dan ook, om alléén gebruik te
maken van de TSO als u beiden niet thuis bent
tussen de middag en/of geen andere opvang
kunt regelen.
Kosten
Deelname aan de TSO is €2,25 per kind per
dag. Als we een professionele organisatie
inhuren, worden de kosten waarschijnlijk
hoger. Als er in de toekomst een
continurooster zou komen, vervallen de
kosten voor ouders. Alle kinderen blijven dan
immers op school eten. Maar ook dan hebben
we dus overblijfouders nodig!
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Ideale situatie
Er wordt nu overgebleven in twee groepen;
groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Deze groepen
eten in twee verschillende lokalen. Afgelopen
week zijn de groepen (o.a. vanwege
personeelstekort) samengevoegd in één
lokaal. Dat is voor de kinderen en de ouders
best druk.
De meest ideale situatie zou voor ons zijn, dat
er per groep één of meerdere
ouders/verzorgers de overblijf kunnen
verzorgen in de eigen groep van zijn/haar
kind. Dan zijn de groepjes klein en
overzichtelijk en dat is voor zowel de kinderen
als de overblijfouders het rustigst en het
plezierigst.
Maar met een aantal mensen die vooral op
maandag en vrijdag willen helpen, zijn we ook
al erg blij!
Komende periode
Voor de komende periode lossen we het
overblijven (tijdelijk) op met de inzet van de
leerkrachten. Dat hebben we bij het vijfgelijke-dagen-model tijdens de lockdown ook
een poosje gedaan. We hopen dat het ook nu
weer een tijdelijke oplossing zal zijn.
Maandagavond bespreken we het overblijven
en de vragen van ouders over het
continurooster ook met de MR. Daarnaast
zullen we onderzoeken wat de kosten zullen
zijn als we een professionele organisatie
inhuren voor het overblijven. We houden u
uiteraard op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Hulp
Mocht u na het lezen van deze informatie mee
willen helpen, neemt u dan alstublieft contact
op met school. Of heeft u
ideeën/oplossingen? Wij horen het graag!
Alvast heel hartelijk bedankt! Hopelijk kunnen
we dit samen oplossen.
Van voorschool de Runde
Na de zomervakantie zijn we gestart met 9
peuters en een nieuwe collega; Greetje
Kremers.
De eerste 2 weken moesten de peuters en
wijzelf nog even wennen. Hoe waren de
regeltjes ook al weer? We moesten ook
wennen aan 2 lange dagen, want de peuters
komen nu 2 lange dagen tot 13.30 uur en 2
korte dagen tot 11.30 uur. Dus we eten samen
gezellig een broodje tussen de middag. Dat
gaat erg goed, de peuters weten al precies
welk trommeltje ze moeten pakken voor het
fruiteten en welke voor het broodje eten.

Op dit moment zijn we bezig met het
thema/project Dit ben ik/ Hoe zie ik eruit.
Het eigen lichaam van het kind staat centraal,
verschillende lichaamsdelen komen aan het
bod en welke functie ze hebben.
De ouders krijgen informatie mee, met liedjes,
woordkaarten etc.
Zo kunnen de peuters en hun ouder(s)/
verzorger(s) er ook thuis mee aan de slag en
weten de ouder(s)/verzorger(s) wat er
allemaal in dit thema aan bod komt.
We hebben het liedje geleerd van “Ora, viva,
we gaan draaien.”
De peuters kregen allemaal een lint van
crêpepapier en draaien/dansen hiermee in het
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rond. Het doel hiervan is dat de peuters
plezier beleven aan het bewegen van het
totale lichaam en spelenderwijs benoemen
van bewegingen van het lichaam.
De peuters vonden het geweldig en de

aankomende weken gaan we nog veel meer
leuke dingen doen!
Juf Greetje en juf Gea
Even voorstellen
Hallo,
Ik werk nu 2 weken op voorschool de Runde
en wil mij even voorstellen zodat jullie een
beetje weten wie de nieuwe juf is.
Mijn naam is Greetje Kremers, ik woon in
Emmerschans in Emmen, ben 54 jaar,
getrouwd en heb 2 kinderen; een zoon van 27
jaar en een dochter van 24 jaar en allebei
wonen ze niet meer thuis.
Ik sta af en toe in de voetbalkantine van
Drenthina en mag graag Scandinavische
boeken lezen, creatief bezig zijn zoals kleien
ed. en ik vind het heerlijk om met onze
caravan op vakantie te gaan.
Ik ben al 28 jaar peuterjuf en doe dit met heel
veel plezier. Ik vind het prachtig om te zien
hoe de peuters lol en plezier maken en hoe ze
zich ontwikkelen tot kleine mensjes. Ik vind
het belangrijk dat ze zichzelf kunnen zijn. Elk
kind is uniek op zijn eigen manier.
Ik heb nu 2 weken op de Runde gewerkt met
heel veel plezier en het is een heerlijk groep
peuters. Ik wil dit natuurlijk heel graag blijven
doen samen met juf Gea.
Juf Greetje

Kalender
De kalender staat voortaan in SchouderCom.
Hieronder ziet u aanvullingen.
Maandag

31 aug.

Oud papier

Maandag

31 aug.

MR

Vrijdag

4 sept.

Keuzemiddag

Dinsdag

6 sept.

OR

