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Welkom 
Daan Huigen is nieuw bij ons op 
school gekomen in de kleutergroep. 
We wensen hem een geweldige 
basisschooltijd toe op de Runde! 
 

Van de locatieleider 
Zo te horen is iedereen weer fris van 

start gegaan na de warme 

zomervakantie.  

We zijn op dinsdag 4 september 

begonnen met de 

“nieuwschooljaarsborrel”. De 

ouderraad verzorgde deze activiteit. 

Dit schooljaar zijn we gestart met een 

nieuwe student. Ze heet Joyce en ze 

wil graag onderwijsassistent worden. 

Ze loopt stage in groep 4-5a. 

Juf Mariëlle is als onderwijsassistent 

in dienst van ons cluster en komt 

iedere maandag op school. Zij helpt 

vooral kinderen van groep 5b-7 en 

groep 6. Maar als er in de andere 

groepen kinderen zijn die behoefte 

hebben aan extra hulp, zetten we 

deze juffen daar ook voor in. 

Deze nieuwsbrief bevat ook een paar 

bijlagen. De bijlagen bij deze nieuws 

brief gaan over: 

Schoolmaatschappelijk werk en hun 

activiteiten. Marlijn Rocks is iedere 

woensdag vanaf (8.30 uur) op school 

aanwezig. Iedere ouder kan gebruik 

maken van haar kennis. Ze kan u ook 

verder op weg helpen richting andere 

instanties m.b.t. de opvoeding.   

Ook is er een bijlage die gaat over: 

De week tegen het pesten. 

Volgende week maandag 17 

september gaat die van start. Marlijn 

Rocks gaat samen met de 

leerkrachten hier aandacht aan 

besteden. De kinderen gaan die week 

aan de slag met ideeën om pesten te 

voorkomen en te stoppen!  

Verder ziet u een poster over de 

informatie-avond op maandag 24 

september van 19.00-20.00 uur. We 

hebben een flink aantal instanties, 

waar we als school veel contact mee 

hebben,  gevraagd deze avond op 

school te komen met 

informatiemateriaal. De poster ziet u 

nu ook op de deur van de ingangen. 

De buurtsportcoaches hebben voor u 

ook nog informatie over de nationale 

sportweek (vanaf 15 september) en 

over het “Jeugdfonds – sport en 

cultuur. 

Als laatste is er een bijlage van de 

“brede school”. De activiteitenfolder 

najaar 2018 zit er ook bij. Opgave 

moet nu via de website: 

www.Actiefin Emmen.nl .  

De maand-jaarkalender is inmiddels 

gepubliceerd op schoudercom en alle 

ouders krijgen nog een exemplaar om 

thuis op te kunnen hangen. 

Gisteren hebben alle kinderen de 

spullen mee gekregen met betrekking 

tot de actie “Jantje Beton” die de 
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Belangrijke data 

Vanaf maandag 17 
september 
De week tegen het 
pesten 
 
Dinsdag 18 september 
Prinsjesdag 
 
Donderdag 20 
september 
Boekenpret voorstelling 
11.35 uur kleuters 
 
Maandag 24 september 
Ik eet het beter (gezonde 
pauzehapjes) 
Informatie-avond 19.00-
20.00 uur 
 
Dinsdag 25 september 
OR vergadering 
 
Woensdag 3 oktober 
Start kinderboekenweek 
Schoolvolleybal  
groep 4-5   
13.30-16.00 uur 
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ouderraad organiseert. Zie ook 

verderop in deze nieuwsbrief. 

Denkt u aan het opnieuw invullen van 

het oranje formulier “actuele 

adresgegevens”? Dit is een erg 

belangrijk formulier. We kunnen snel 

de telefoonnummers van u vinden en 

de bijzonderheden over en van uw 

kind (allergieën, medicijngebruik 

etcetera).  

H. Alberts 

 Hoofdluismoeders gezocht 

Wie van de ouders is bereid zich op te 

geven om een paar keer per jaar de 

kinderen te controleren op hoofdluis? 

Meestal meteen na een 

vakantieperiode worden alle kinderen 

gecontroleerd. Op dit moment zijn er 

6 ouders die mee doen, maar omdat 

velen ook werken heeft de commissie 

echt meer ouders nodig. Voordeel: u 

bent dan ook maar een paar keer aan 

de beurt. Als we dit met veel ouders 

kunnen doen duurt het controleren 

niet lang! En……..even ongedwongen 

kletsen met een paar kinderen tijdens 

de controle is ook heel leuk! Dus 

graag opgeven bij Linda Franke (06-

31051871) of via de mail van school: 

administratie@obsrunde.nl  

Informatie-avond maandag 

24 september 

Maandag 24 september vanaf 19.00 

uur tot 20.00 uur organiseren wij een 

informatie-avond op een andere 

manier. We hebben namelijk heel 

veel organisaties gevraagd op school 

te komen met hun materialen. 

Organisaties die een relatie hebben 

met de school. Denk hierbij aan: de 

wijkagent-GGD-logopedie-dyslexie-

maatschappelijk werk-bibliotheek-IB- 

We hopen dat u allemaal even op 

school komt deze avond. 

Brede school opgave 
Wanneer u de kinderen wilt opgeven 

voor een brede school activiteit moet 

dat vanaf dit schooljaar via 

www.ActiefinEmmen.nl 

Dit adres of deze site staat ook 

vermeld in de activiteitenkalender 

najaar 2018. Deze hebben de 

kinderen vorige week meegekregen. 

Zie ook de bijlage.  

Douchen na gym 
Op de Runde douchen de kinderen 

zich na gym, maar we vinden het ook 

goed als kinderen zich even opfrissen 

(oksels, voeten, gezicht,…………..). 

Gymtijden 

Dinsdag  Donderdag  

Groep 8 8.30-

9.15 

Groep 8 8.30-9.00 

Groep 6 9.15-

10.00 

Groep 6 9.15-10.00 

Groep 3 10.30-

11.15 

Groep 4-

5a 

10.30-

11.15 

Groep 

4-5a 

11.15-

12.00 

Groep 5b-

7 

11.15-

12.00 

Groep 

5b-7 

13.00-

13.45 

Groep 3 13.00-

13.45/14.00 

   Groep ? 13.45-

14.30 

 

Jantje Beton 
De ouderraad organiseert de actie 

“Jantje Beton”. 

De kinderen kregen gisteren de 

materialen mee naar huis. Het is de 

bedoeling dat ze proberen zo veel 

mogelijk loten te verkopen. 

De opbrengst gebruikt de ouderraad 
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uiteindelijk weer voor de kinderen 

van school!! De school krijgt de helft 

van de opbrengst. 

De leerkrachten hebben op school 

uitgelegd hoe alles moet verlopen. 

We hebben de kinderen o.a. een 

filmpje laten zien. Maar thuis kunt u 

dat (de uitleg) natuurlijk ook nog een 

keer doen. De informatie hierover 

krijgen de kinderen mee naar huis. 

Veel succes met het verlopen van de 

loten!! 

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. 

Nieuw MR lid 
De heer Venema is nu ook lid van de 
MR geworden. 
 

MR lid gevraagd 
Voor het komende schooljaar is de 
medezeggenschapsraad op zoek naar 
nog 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. 
 

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  
en het team de school te helpen met 
het organiseren van allerlei 
activiteiten? Geef u dan nu op!  
Dat kan via de mail: 
Administratier@obs-runde.nl 
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Oud papierdata 

 
Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

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 

Zie ook de bijlage bij deze 

nieuwsbrief. Daarin staan heel veel 

zaken met betrekking tot de 

opvoeding en gezinsondersteuning 

op een rij. 

Marlijn helpt u graag op weg naar de 

juiste instantie. 
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