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Welkom 
De afgelopen twee weken zijn er 
geen nieuwe kinderen op school 
gekomen.   
  

Van de locatieleider 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Hiernaast ziet u de 

kalender met de activiteiten die nog 

gaan komen. De spreekavonden zijn 

al in volle gang. De meeste ouders 

konden gelukkig wel komen op de 

aangegeven tijd.  

Het tweede rapport hebben de 

kinderen mee naar huis gekregen. 

Graag weer op school inleveren. Dat 

mag ook spoedig na de 

zomervakantie. We vinden het erg 

fijn dat de ouders van groep 4 zich 

over het algemeen goed konden 

vinden in de verdeling. Het was een 

hele puzzel met veel “wikken en 

wegen”, maar het is gelukt. Dank 

daarvoor. 

Op dit moment zijn de leerkrachten 

druk bezig met het evalueren van de 

toetsen, zodat we meteen in 

september kunnen starten met voor 

ieder kind de juiste “strategie”. Heel 

veel kinderen zijn prima 

vooruitgegaan in hun ontwikkeling. 

Ons doel is dat we komend schooljaar 

ook met groep 8 boven de landelijke 

citonorm uitkomen. 

Heel belangrijk is dat ons motto 

blijft: 

 

“de Runde geeft elk kind de 

kans om trots op zichzelf te 

zijn.” 

Het gaat er om dat ieder kind zijn of 

haar best doet en gemotiveerd is om 

te willen leren. 

Donderdagmiddag 19 juli gaan de 

kinderen naar hun nieuwe groep en 

eventueel ook naar hun nieuwe 

lokaal voor het komende schooljaar. 

  

Bovenschoolse mededeling: 
Het bevoegd gezag had vorig 

schooljaar al aangegeven dat alle 

openbare basisscholen i.v.m. de twee 

weken lange meivakantie, vrijdag 20 

juli de hele dag naar school moeten. 

Groep 4 t/m 8 tot 15.00 uur dus. 

Een aantal scholen waaronder de 

scholen in ons cluster kregen een 

paar weken geleden van de 

clusterdirecteur te horen dat we de 

kinderen toch wel om 12.00 uur vrij 

mochten geven. Dat was dus geen 

goede mededeling. Het bevoegd 

gezag wil absoluut niet dat kinderen 

van een paar scholen al om 12.00 uur 

vakantie krijgen. 

Vrijdag 20 juli hebben we daarom een 

continurooster. Dat staat en stond 

het hele schooljaar ook al op onze 

kalender(s).  De kinderen nemen dan 

hun lunchpakket mee naar school. 

Op vrijdagmiddag 14.00 uur mogen 
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Belangrijke data 

Dinsdag 10 en 
donderdag 12 juli  

10-minutengesprekken 
 
Woensdagmiddag 11 
en donderdagavond 12 
juli 

Gesprekken lln. gr. 7 en 
ouders 
 
Donderdag 12 juli 

Schoolkrant mee 
 
Woensdagmorgen 18 
juli 

Afscheid van juf Michelle, 
juf Marion en meester 
Harm Dijkstra 
Vanaf 11.30 uur voor de 
ouders in de hal 
 
Donderdag 19 juli 

Doorschuiven groepen 
van het komende 
schooljaar. 
 
Donderdagmiddag 19 
juli 

Studiemiddag (lln. vrij) 
 
Vrijdag 20 juli 

Continurooster 
Kinderen zijn om 14.00 
uur vrijdag 
 
Vrijdagmorgen 20 juli 

11.00 uur: Uitzwaaien 
groep 8 en natuurlijk ook 
juf Michelle en juf Marion. 
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we alle kinderen vrij geven en is de 

zomervakantie begonnen. 

 

Na de vakantie willen we weer 

beginnen met een “nieuw schooljaar 

borrel”, want een goed begin is het 

halve werk. 

Een goede vakantie allemaal! 

H. Alberts 

FACEBOOK en de foto’s  
In verband met nieuwe privacyregels 

(AVG) plaatsen we vooralsnog geen 

foto’s meer op internetsites (denk 

aan facebook). Ook ouders mogen 

niet zo maar foto’s maken van 

kinderen en die ergens op internet 

plaatsen. We krijgen nog 

bovenschoolse richtlijnen m.b.t. de 

nieuwe wet (AVG). 

Statiegeldactie en ……. 
Alle kinderen hebben dinsdag 10 juli 

van de OR een waterijsje gekregen als 

beloning voor het mee doen met de 

statiegeldflessenactie. 

Groep 4 heeft de meeste lege flessen 

ingezameld en krijgt daarom van de 

OR twee spellen ter waarde van  

€ 50,00 !!! Gefeliciteerd.  

Verjaardagsfeest en de 
uitnodigingen (herhaling) 
We vinden het heel vervelend als 
kinderen/ouders de uitnodigingen 
voor een verjaardagsfeestje uitdelen 
in school of op het plein. Voor de 
kinderen die niet uitgenodigd worden 
is dit heel teleurstellend. Dus bij deze 
het verzoek om de uitnodigingen bij 
de kinderen in de brievenbus te doen. 
De adressen van de klasgenoten kunt 
u opvragen bij de leerkracht. Per post 
kan dus ook.  
Bedankt voor uw begrip. 

Schoolshirts thuis? 
We hebben het idee dat er nog 
ergens thuis schoolshirts zijn, die men 
vergeten is in te leveren. Als u nog 
een schoolshirt tegenkomt tijdens 
“de voorjaarsschoonmaak” , graag 
inleveren op school!! 

MR lid gevraagd 
Voor het komende schooljaar is de 
medezeggenschapsraad op zoek naar 
een nieuw ouderlid. Lijkt het u 
interessant om mee te denken over 
het beleid van de school? Dan is de 
medezeggenschapsraad iets voor u.  
 
Thema’s waarover gesproken wordt 
zijn o.a.:  
 

 Samenwerking met andere 
MR-en in het dorp  

 De bouw/inrichting nieuwe 
school 

 Schooljaarplan 

 Schooljaarverslag 

 Vakantieregeling   

 Schoonmaak  

 Financiën 

 De fusie met De Meent 

 Tussenschoolse opvang 
 

Indien u interesse heeft, kunt u dat 
kenbaar maken per mail naar: 

 
administratie@obs-runde.nl  
 

De MR vergadert zes keer per jaar. 
Voor elke vergadering wordt er het 
benodigde leeswerk uitgedeeld. 
 
De sluitingsdatum voor aanmelding is 
20 juli 2018. 

 
Gevonden kleding en 
voorwerpen 
In de hal van school liggen alle nog op 
school aanwezige kleding en 
voorwerpen. Op 20 juli na 14.00 uur 
brengen we alle spullen naar een 
“goed doel”. 

mailto:administratie@obs-runde.nl


 

3 

  

Nieuwe OR leden gezocht 
De OR is weer op zoek naar nieuwe 
enthousiaste ouders om te helpen bij 
het organiseren van allerlei 
activiteiten op school. De OR 
vergadert 6x per jaar op maandag- of 
dinsdagavond om 19.30 uur. Lijkt het 
u leuk om samen met andere ouders  
 
het team van de school te 
ondersteunen bij allerlei activiteiten? 
……….geef u dan nu op!  
Dat kan via de mail: 
Administratier@obs-runde.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
Oud papierdata 

 
Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

23 juli 

27 augustus 

1 oktober 

5 november 

10 december 

14 januari 2019! 

Schoolmaatschappelijk 

werker 

Mijn naam is Marlijn Rocks, 

schoolmaatschappelijk werker en 

preventief jeugdwerker in gebied de 

Monden.  Omdat ik niet dagelijks in 

de school zit maar wel beschikbaar en 

bereikbaar voor jullie wil zijn ben ik 

vanaf april elke woensdagochtend 

van 8.00 – 9.00 uur op school. U mag 

ook altijd telefonisch contact met mij 

opnemen via  06-52 04 78 42 of 

mailen naar  m.rocks@welzijngroepsedna.nl 
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