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Welkom 
Er zijn de afgelopen twee weken geen 
nieuwe kinderen op school gekomen. 
 

Van de locatieleider 
Deze nieuwsbrief is een dag later 

gepubliceerd. Ik moest op donderdag 

(gisteren) de hele dag les geven. Als 

er geen invalkracht beschikbaar is, 

proberen we het eerst binnen het 

team op te lossen. Het onderwijs in 

Nederland heeft een groot gebrek 

aan leerkrachten. Vooral 

invalkrachten zijn er nauwelijks. Als er 

een griepgolf komt, hebben we met 

elkaar een groot probleem. Niet ziek 

worden dus!   

H. Alberts  

Uk en Puk kinderopvang 

Overblijven. 

Uk en Puk stopt per 1 januari 2019 

met het verzorgen van de 

tussenschoolse opvang (overblijven). 

Als reden geven ze op dat het voor 

hen niet meer rendabel is. 

We zijn op dit moment aan het 

overleggen met de huidige 

vrijwilligers hoe we verder gaan. 

Zoals het er nu naar uit ziet gaan we 

verder met het huidige systeem 

(opgave via de website “overblijven 

met Edith”).  

Er zal een nieuw banknummer komen 

voor de TSO afrekening. 

 

Meer informatie hierover volgt!! 

Gevraagd TSO-vrijwilligers 
De overblijfvrijwilligers vragen in 

verband met het feit dat UK en PUK 

stopt met de organisatie van het 

overblijven, meer vrijwilligers. Ze zijn 

per 1 januari 2019 met drie 

vrijwilligers en dat is soms niet 

genoeg. Als vrijwilliger hoeft u geen 

overblijfkosten voor uw kind(eren) te 

betalen en u krijgt ook nog per keer 

een vrijwilligersvergoeding. Sabrina, 

Sandra en Linda willen u er graag bij 

hebben. Ook al kunt u niet altijd, toch 

graag aanmelden! 

Voor meer informatie kunt u ook bij 

hen terecht. Natuurlijk kunt ook 

vragen stellen aan de locatieleider.  

Trouwens een actieve opa of oma of 

iemand anders die u kent is ook 

welkom om te reageren!!! 

 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 
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Belangrijke data 

Maandag 1 oktober 
Oud papier aan de straat 
 
Woensdag 3 oktober 
Start kinderboekenweek 
Atelier Abel (groep 1-2 
t/m groep 5) 
 
Schoolvolleybal  
groep 4-5   
13.30-16.00 uur 
 

Donderdag 4 oktober 
Atelier Abel (groep 4 t/m 
8) 
Dierendag 
 
Maandag 15 oktober 
Keuring van de fiets voor 
alle kinderen die een 
fiets bezitten!! 
 

Maandag 22 t/m vrijdag 
26 oktober 
Herfstvakantie 
 

Dinsdag 30 oktober 
OR vergadering 
Hoofdluiscontrole  
 
Woensdag 31 oktober 
Gastles Diëtiste (groep 3 
en 4-5a) 
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7881 HP  
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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  

 

Jantje Beton 
Heeft iedereen het verkoopboekje 

ingeleverd? Ook al zijn er geen loten 

verkocht, toch graag op school 

inleveren. 

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. 

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 
 
Zie verderop in deze nieuwsbrief nog 
een bijdrage van de OR. 
 

De voorschool de Runde 
Op de Voorschool zitten nu inmiddels 
8 peuters. 
Om weer lekker te gaan beginnen 
met het inrichten van ons klasje, 
hebben de peuters prachtige 
zonnebloemen gemaakt. Wat waren 
ze enthousiast! 
Vaak kregen we reactie uit de 
boekenhoek, juf, juf, kijk een 
zonnebloem! Vol trots lieten ze het 
zien. 
Op de zonnebloem werden 
zonnebloempitjes geplakt, voordat ze 
werden opgeplakt moesten ze 
natuurlijk eerst even voelen. 
Ook hebben ze een kleinere 
zonnebloem gemaakt in een potje. Er 
werd dus flink gewerkt!  
 

mailto:administratie@obsrunde.nl
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Deze week zijn we begonnen met de 
herfst. Anna en de herfst is het 
boekje dat centraal staat. 
In dit boekje komt van alles aan bod, 
de blaadjes vallen van de bomen, en 
Anna heeft haar laarsjes en 
regenjasje aan en helpt papa in de 
tuin. Daarna gaan ze samen op 
ontdekkingstocht in het bos. 
Anna rent door de blaadjes en stampt 
door de plassen. 
Maar dan begint het plotseling hard 
te waaien. 
Snel naar huis, voor de wind hen 
wegblaast! 
Het is prachtig boekje, zelfs voor de 
kleinsten is er zoveel te zien. Zelfs de 
kleinste spinnetjes werden 
aangewezen.  
 
Als de peuters in de klas een spin 
zien, gaan ze met zijn allen er 
omheen staan/zitten om de spin te 
bekijken. 
Zelfs in buiten zijn ze helemaal in de 
ban van spinnetjes, torretjes etc. 
Wij vinden het namelijk erg 
belangrijk, dat wat er op dat moment 
speelt, hierop in te gaan. Dan zitten 
de peuters er zo vol van en gaan ze er 
spelenderwijs heel veel  over 
vertellen. Hierdoor wordt de 

taalontwikkeling ook weer 
gestimuleerd. 
Omdat het de peuters zo aansprak, 
hebben ze een spin gestempeld van 
een toiletrolletje, later mochten ze de 
oogjes erop plakken. Ze vonden het 
geweldig. 
Volgende week starten we met de 
kinderboeken week, hierin staat 
vriendjes maken/vriendschap 
centraal. 
We gaan een vriendjes en 
vriendinnetjesslinger maken. En gaan 
het boekje Kom erbij voorlezen. 
Ook gaan we het hebben over dieren 
waar je een vriendschap mee op kunt 
bouwen, heb je thuis een hond, poes, 
konijn of een ander dier waar je 
vriendjes mee bent. Wij gaan wat 
meer werken aan de hond, liedjes 
zingen, knutselwerkjes maken, 
misschien zelfs een bezoekje van een 
hond.  
En we gaan natuurlijk ook gewoon 
nog verder werken aan ons thema 
Herfst. 
 
Kortom we hebben het weer druk op 
de Voorschool. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fietscontrole 
Maandagmorgen 15 oktober komt 
VVN met een paar vrijwilligers de 
fietsen van de kinderen controleren. 
Alle kinderen die een fiets hebben, 
mogen hun fiets laten keuren. 
In de bijlage vindt u de controlelijst 
met de punten waaraan een goede 
fiets moet voldoen. 
Als de verlichting ook goed werkt is 
het helemaal top. 
Goedgekeurde fietsen krijgen een 
VVN sticker!! 
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Van de ouderraad 

Na een fijne vakantie, is de ouderraad 
helemaal klaar voor het nieuwe 
schooljaar.  
Samen met het schoolteam kijken we 

er naar uit om weer enkele leuke 

activiteiten te organiseren: 

Sinterklaas, Kerst, voorjaarsmarkt, 

Koningsspelen etc. 

De eerste vergadering van het jaar is 

geweest. De activiteiten zijn 

besproken, ingepland en de taken zijn 

verdeeld.  

De eerste activiteiten die op de 

planning staan zijn Sint maarten, 

Sinterklaas en Kerst. 

Op een volgende vergadering worden 

de komende activiteiten besproken.  

We hopen op hulp van velen. De 

kinderen genieten daarvan en zonder 

deze waardevolle hulp kunnen de 

activiteiten ook niet plaatsvinden. 

De ouderraad is een wervelende 

groep vol enthousiaste ouders die 

willen mee-denken en mee-helpen op 

school. 

Alle ouders op school zijn meer dan 

welkom. 

Helaas hebben we afscheid genomen 

van drie leden Nalini Venema, Sandra 

Mulder en Linda Francke. We willen 

jullie bij deze nogmaals hartelijk 

danken voor jullie inzet het afgelopen 

jaar!  

De ouderraad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Wondermiddel gember: tegen 
verkoudheid!        
Gember is een van de veelzijdigste en 
gezondste levensmiddelen. Zijn 
geneeskrachtige werking heeft de 
Aziatische wortelknol te danken aan 
een dik vloeibare balsem, die uit 
etherische oliën en scherpe stoffen 
bestaat. Dankzij deze werkzame 
stoffen is gember een uitstekend 
middel bij verkoudheden, buikpijn, 
spierpijn of de typische slapheid 
tijdens de donkere wintermaanden.   
Natuurlijke pijnstiller   
Wie regelmatig gember eet of 
gemberthee drinkt, heeft minder snel 
last van spierklachten.  
Sterk immuunsysteem 
Vooral in de winter krijgen veel 
mensen een verkoudheid. Gember 
zorgt voor een sterk immuunsysteem 
en heeft antibacteriële en antivirale 
eigenschappen. Het is namelijk 
bijzonder rijk aan antioxidanten, die 
een natuurlijke afweer vormen tegen 
vrije radicalen.  
Gezonde spijsvertering 
Gember bevordert de spijsvertering 
en voorkomt een opgeblazen gevoel, 
maagzuur en misselijkheid.  

 
Gewicht verliezen 
Wie een paar kilo wil afvallen of zijn 
trage spijsvertering wil bevorderen, 
kan voor het eten gemberthee 

drinken of aan de maaltijd een beetje 
gember toevoegen. De gezonde 
wortelknol stimuleert de alvleesklier 
en de vetverbranding en zorgt ervoor 
dat het lichaamsgewicht niet wordt 
verloren door het uitscheiden van 
water. Onmisbaar als bestanddeel 
van een detox-dieet!  
Ons recept voor een extra portie 
power voor je afweersysteem 
Bij versafdeling van de supermarkt 
kan je gember kopen. Voeg een 
plakje toe aan het gekookte water (en 
pers deze eventueel uit met een 
knoflookpers). Wil je je gemberthee 
nóg gezonder maken? Voeg dan een 
beetje vers geperst citroensap toe. 
Als dat te zuur is, kan je met een lepel 
honing zoeten. 
 
EMMER-COMPASCUUM GEZOND 

Gezondheid is een belangrijk thema 
in de huidige samenleving. Om 
Emmer Compascuum gezonder te 
maken, hebben een aantal 
enthousiaste inwoners en 
professionals de handen in elkaar 
geslagen. Samen met de gemeente 
Emmen zetten zij de schouders onder 
het project ‘Emmer Compascuum 
Gezond’, waarbij er vele initiatieven 
worden ontplooid om gezondheid in 
de meest brede zin van het woord te 
stimuleren en waarin vooral ook 
onderling verbinding met elkaar 
wordt gezocht. 
Maandelijks zal er een nieuwtje, 
informatie of een wist-je-datje over 
gezondheid in de nieuwsbrief van uw 
school staan. 
Voor meer informatie over EC gezond 
kunt u contact opnemen met Pia 
Elenbaas op telefoonnummer 06-
11977862 

 

 

 

https://www.jumping.fitness/nl/wondermiddel-gember/
https://www.jumping.fitness/nl/wondermiddel-gember/
https://www.jumping.fitness/wp-content/uploads/sites/3/gember-2.jpg
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