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Nr. 2 – Woensdag 7 oktober 2020
Beste ouders/verzorgers,
Van 9 tot en met 16 oktober is het
“Regenboogweek” in Drenthe. In die week
willen de Drentse gemeenten en de provincie
Drenthe extra aandacht geven aan LHBTacceptatie. LHBT staat voor Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender. In Emmen vraagt men
organisaties en bedrijven te laten zien dat ze
LHBT accepteren en tegen discriminatie zijn
door in deze week de regenboogvlag te laten
wapperen. Op De Runde gaan we ook een
regenboogvlag hijsen! Het team van De Runde
wil zo laten weten dat iedereen welkom is en
dat discriminatie niet getolereerd wordt.
Op vrijdag 9 oktober om 9.00 uur gaat
wethouder Guido Rink de regenboogvlag
hijsen op het gemeentehuis. Deze zal blijven
hangen tot en met vrijdag 16 oktober, het
einde van de Drentse regenboogweek.
Aanstaande vrijdag dragen we op De Runde
een regenboog-shirt om het statement nog
wat meer kracht bij te zetten. Vooral in de
bovenbouwgroepen wordt er in de klas ook
over gesproken. Het zou leuk zijn als de
kinderen vrijdag ook vrolijke kleding dragen, in
alle kleuren van de regenboog!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

manieren van opvoeden. Dat maakt opvoeden
niet altijd even eenvoudig. Het is goed om
jezelf als ouder niet te vergeten, want jij bent
belangrijk! Neem jij tijd voor jezelf om te
ontspannen? Deel jij je verhaal, vraag jij om
hulp? We willen met deze folder jullie als
ouder in jullie kracht zetten. Als het goed gaat
met jou, gaat het ook vaak goed met jouw
kind!
Heb je na het lezen van de folder vragen?
Neem dan contact op met de
schoolmaatschappelijk werker bij uw kind op
school. Negesty Moenne te bereiken op
n.moenne@sednaemmen.nl of (06) 51047573
en Marlijn Rocks te bereiken op
m.rocks@sednaemmen.nl of (06) 52047842.
Via Facebook (Sedna Emmen) zijn er ook
filmpjes beschikbaar. Op die manier kan je
naast het lezen van de folder ook luisteren!
Met vriendelijke groet,
Negesty Moenne & Marlijn Rocks
Schoolmaatschappelijk werk
Gebied De Monden

Fietskeuring
Op dinsdag 27 oktober komt “VVN-Emmen
werkgroep fietskeuringen” vanaf half 9 op De
Runde voor de najaars fietskeuring. We
vragen u om uw kinder(eren) op deze dag
zoveel mogelijk met de fiets naar school te
laten komen. De keuring vindt namelijk plaats
in alle groepen! Hieronder ziet u de punten
waarop gelet wordt.
Aan deze punten moet een fiets ten minste
voldoen
A 1 Het stuur zit goed vast.
2 De bel is goed te horen.
3 De handvatten zitten goed vast aan het
stuur en zijn heel.

Week van de opvoeding
Deze week is het de Week van de Opvoeding.
Dit jaar is het thema ‘Staan en opvallen’. Elke
ouder met kinderen in groep 3 en 4 krijgt
vanuit welzijnsorganisatie Sedna een folder
mee naar huis.
Ieder kind is uniek en er zijn meerdere

B 4 De rem werkt goed. Uitsluitend
handremmen? Dan moeten beide remmen
goed werken.
5 Indien van toepassing: de remblokjes zijn
niet versleten.
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C 6 De voorband is heel en heeft voldoende
profiel.
7 De achterband is heel en heeft voldoende
profiel.
8 De spaken in beide wielen zitten goed vast.
D 9 De trappers zijn voldoende stroef.
10 Het zadel zit goed vast.
11 Je kunt met beide voeten (tenen) net de
grond raken als je op het zadel zit.
12 De ketting is goed afgesteld; niet te slap,
niet te strak.
De verplichte reflectie
E 13 Er zit een rode reflector aan de
achterkant van de fiets of geïntegreerd in het
achterlicht.
14 Er zitten tenminste een witte of gele of
oranje reflectoren aan de wielen of de banden
hebben een cirkelvormige reflectie.
15 Beide trappers hebben twee gele
reflectoren.
Deze punten zorgen voor extra veiligheid
F 16 De koplamp werkt goed, straalt recht
naar voren en geeft wit of geel licht.
17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar
achteren en geeft rood licht.
18 Indien van toepassing: de dynamo werkt
goed, ook bij nat weer.
19 Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt
in het frame.
20 Er zit een witte reflector aan de voorkant
van de fiets of geïntegreerd in de koplamp.
Als de fiets voldoet aan punten die gesteld
zijn bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om
overdag mee de weg op te kunnen.
Ook mag de fiets dan gebruikt worden voor
het VVN praktisch verkeersexamen.
Voldoet de fiets niet aan alle punten 1 t/m
15, dan kan de leerling niet deelnemen aan
het praktisch Verkeersexamen.

Studenten
Onze onderwijsassistente, Jessica Jonkman,
heeft besloten naar de Pabo te gaan, omdat ze
graag leerkracht wil worden. Daarom loopt ze
nu op De Runde stage. Haar werkzaamheden
als onderwijsassistente doet ze dit schooljaar
alleen nog op De Meent en De Dreef. Jessica
loopt stage op de maandagen in groep 7.
In groep 1/2 loop juf Suzanne stage, op de
maandag en de dinsdag. Suzanne is
tweedejaars Pabostudent. We wensen
Suzanne en Jessica veel succes en plezier met
de opleiding en hun stage!
Toeterende ouders
Even een oproepje voor ouders die toeterend
in de auto wegrijden nadat ze hun kind naar
school hebben gebracht; wilt u uw toeter niet
als ‘groeter’ gebruiken? Het getoeter is
namelijk niet fijn voor omwonenden en
wachtende ouders.

Dag van de leraar
Afgelopen maandag was het de dag van de
leraar. Voor onze ouderraad reden om ons in
het zonnetje te zetten. We kregen allemaal
een prachtige roos. We vinden dit een
geweldig mooi gebaar en zijn dan ook er blij
met deze blijk van waardering!
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Kalender
Maandag

12 oktober

Herfstvakantie

Maandag

19 oktober

Weer naar
school

Dinsdag

27 oktober

Fietskeuring

We wensen
iedereen een fijne
herfstvakantie!

