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Nieuwsbrief obs de Runde 
 

Nr. 1 – Vrijdag 3 september 2021 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste twee weken van het nieuwe 
schooljaar zitten er al weer op. In de groepen 
zijn de leerkrachten veel bezig met 
groepsvorming. Dat is de eerste weken van 
een nieuw schooljaar erg belangrijk.  
Daarnaast zijn we dit schooljaar begonnen 
met de invoering van het programma de 
Vreedzame school. Daarover leest u verderop 
in deze nieuwsbrief meer.  
Veel leesplezier gewenst! 
 
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  
 

 
 
 

Onderwijsassistente 

In groep 3/4 is voor dit schooljaar een 
onderwijsassistente aangesteld. Haar naam is 
Nicole Scherpen en ze werkt op maandag en 
dinsdag de hele dag en op donderdag en 
vrijdag de ochtenden. We zijn heel blij met 
haar!  
 

De nieuwe schoolgids 

De nieuwe schoolgids staat naar verwachting 
volgende week online. U krijgt hierover nog 
bericht.  
 

Gestart met de Vreedzame school 

Onze school voert dit schooljaar, samen met 
obs de Meent, het programma van de 
Vreedzame School in. Dit programma levert 
een bijdrage aan een positief sociaal klimaat 
en de vorming van actieve en ‘betrokken’ 
burgers. U als ouders en wij als leerkrachten 
hebben de taak om onze kinderen voor te 
bereiden op een maatschappij, die  
 

 
gecompliceerd is. Een maatschappij waarin 
niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn 
voor succes, maar ook sociale vaardigheden. 
De Vreedzame School wil de kinderen hierop 
voorbereiden. De school als een mini-
maatschappij biedt de kinderen de 
gelegenheid om de nodige sociale 
vaardigheden te oefenen. 
Beide scholen hebben samen gezocht naar 
een goede en leuke methode voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Een methode die  
goed past bij onze leerlingen en onze 
leerkrachten. Dat is de Vreedzame school  
geworden. Beide teams volgen een 
scholingstraject voor een goede invoering en  
begeleiding voor de kinderen. De eerste 
bijeenkomst hadden we in de eerste 
schoolweek en we waren erg enthousiast! 
Met het programma van De Vreedzame 
School leren de kinderen om op een positieve 
manier met elkaar om te gaan. De kinderen 
leren op een democratische manier 
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage 
te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  
in de groep. Dit bevordert niet alleen het 
plezier waarmee de kinderen naar school 
gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat 
waarin veel geleerd kan worden.  
 
Blokken van het programma 
De Vreedzame School is een programma voor 
de hele school. Het is zo opgebouwd dat in 
alle groepen dezelfde 6 thema’s/blokken aan 
bod komen: 

 Blok 1: We horen bij elkaar (over 
groepsvorming en omgaan met elkaar) 

 Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren 
omgaan met conflicten) 

 Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over 
communicatie) 

 Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over 
gevoelens)                                                  

 Blok 5 We dragen allemaal een steentje 
bij (over verantwoordelijkheid) 

 Blok 6 We zijn allemaal anders (over 
verschillen en overeenkomsten) 

 
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 
gaat over het democratisch ABC. De kinderen  
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krijgen inzicht in de democratie als 
staatsvorm, regels en wetten. Als er in een 
bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het 
programma aansluitend aan blok 5 een 
Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid 
nemen. 
Eens in de 6 weken komt er nieuws over de 
Vreedzame school. Zo blijft u op de hoogte 
van wat uw kind heeft geleerd en wat uw kind 
gaat leren door middel van het programma. 
  

 
 
Wilt u nu al meer weten over de Vreedzame 
School dan kunt u natuurlijk langskomen of 
kijken op www.devreedzameschool.nl. 
 

Nieuwe logo’s 

OOE heeft gekozen voor uniformiteit in de 
logo’s van de openbare scholen. Er is dus een 
nieuwe huisstijl. Alle bestaande logo’s zijn 
vervangen door hetzelfde OOE-logo. Voor de 
Runde ziet dit er zo uit: 
 

 
 

Binnenkort wordt ook het bord aan de gevel 
vervangen.  

Corona 

Helaas hebben we nog steeds te maken met 
corona maatregelen. Twijfelt u of uw kind wel 
of niet naar school mag, neem dan de 
beslisboom erbij. Deze sturen we in een losse 
bijlage mee.  

 

 

Hoofdluis  

Via Schoudercom hebben we u al laten weten 
dat er hoofdluis is geconstateerd op school. 
Hoofdluis is een probleem dat veel scholen 
bezig houdt. Helaas komt hoofdluis ook op 
onze school regelmatig voor. Dit is voor 
iedereen een ongemak. De beste manier om  
hoofdluis te bestrijden is het wekelijks 
controleren van de haren.  
 
Wat kunt u als ouder/verzorger zelf doen? 
Door wekelijks te controleren wordt in een 
vroeg stadium een besmetting ontdekt. 
Hierdoor kan snel met een behandeling 
begonnen worden. Het inlichten van de 
directe omgeving en een melding op school 
voorkomt verspreiding van hoofdluis over een 
grote groep. 

Hoe pakt u hoofdluis aan? 
Hoofdluis krijg je weg door het haar heel goed 
te laten kammen door iemand. Elke dag, twee 
weken achter elkaar. Dat moet met een 
speciale fijntandige kam, anders glippen de 
luizen ertussendoor. De eitjes van de 
hoofdluis, de neten, zijn het moeilijkste weg te 
kammen. Die plakken namelijk aan het haar. 
Maar ook die moeten allemaal weg, anders 
komen er weer nieuwe luizen. Als het haar 
met azijn natgemaakt wordt, laten de neten 
los. U kunt ook een shampoo of lotion tegen 
luis gebruiken, maar dagelijks kammen blijft 
noodzakelijk.  
 

 
Goed kammen 
Volg hierbij de volgende stappen:  

 Maak het haar door en door nat. 

 Bescherm de ogen met een washandje. 
  

http://www.devreedzameschool.nl/
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 Doe crèmespoeling in het haar en kam 
eerst met een gewone kam de klitten 
weg.  

 Pak dan de fijntandige kam en kam al 
het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de 
haarwortel.  

 Begin bij het ene oor en pak na elke 
kambeweging een pluk in de richting 
van het ander oor.  

 Vastgeplakte neten kunt u eventueel 
losweken door te deppen met azijn.  

 Veeg tijdens de kambeurt de kam 
regelmatig af aan een papieren servet 
of zakdoek.  

 Spoel de crèmespoeling uit en maak de 
kammen schoon.  

 U kunt ze 5 minuten uitkoken of 
ontsmetten met alcohol (70%)  

 Combineer het kammen eventueel met 
een antihoofdluismiddel. 

 Herhaal de gecombineerde 
behandeling na 7 dagen 
 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Voor de zomervakantie heeft Yvonne Gerdes 
op verzoek van de penningmeester van de 
ouderraad, de ouders gebeld die na de 
herinneringsbrief/-brieven hun vrijwillige 
ouderbijdrage nog niet betaald hadden. Na 
deze gesprekken hebben veel ouders gelukkig 
alsnog betaald. Heel hartelijk bedankt 
daarvoor!  
Er zijn drie gezinnen waarvan de ouders die 
bijdrage niet betaald hebben, terwijl hun 
kinderen wel een Sinterklaascadeautje, een 
kerstlunch, diverse traktaties etc. hebben 
gekregen. We hopen van harte dat ook deze 
drie gezinnen de vrijwillige ouderbijdrage  
voortaan gaan betalen. In oktober krijgt u een 
verzoek tot betaling voor dit schooljaar.  

 

 

Schoolreis 

Helaas zijn er nog 6 gezinnen waarvan het 
schoolreisgeld vóór de zomervakantie nog niet 
betaald is. Deze bijdrage is echter wel 
verplicht. We zijn helaas genoodzaakt om 
streng te zijn. Dat betekent dat wanneer u 
vorig schooljaar nog niet betaald heeft voor de 
schoolreis, uw kind dit schooljaar niet mee kan 
op schoolreis. Uiteraard kunnen de kinderen 
wel mee als er betaald is voor de schoolreis 
van zowel vorig schooljaar als voor dit 
schooljaar. Voor gezinnen met meerdere 
kinderen loopt het bedrag zo al snel op. De 
schoolreis kost per schooljaar €30,- per kind.  
Zoals u weet kunt u bij moeilijkheden en 
vragen altijd contact met Yvonne Gerdes 
opnemen. Zij helpt u te zoeken naar 
oplossingen voor deze betalingsverplichting. 
Wij willen, net als u, graag dat alle kinderen 
fijn mee kunnen gaan op schoolreis! 
Weet u niet meer zeker of u wel of niet 
betaald hebt? Dat geeft niks. De betreffende 
ouders krijgen vandaag of maandag via 
Schoudercom een bericht.  
Een betalingsverzoek voor de schoolreis van 
dit huidige schooljaar volgt in de loop van het 
schooljaar.  

 

 

Kalender 

 

Maandag  13 sept. OR 

Woensdag 15 sept. MR 

Donderdag 23 sept. Gastles 

Eurowijs in 

groep 7 en 8  

 


