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Nieuwsbrief obs de Runde
Nr. 2 – vrijdag 20 november 2020
Beste ouders/verzorgers,
Ondanks de coronamaatregelen gaat het in
school z’n gangetje. Voor ons als team is het
wel stil in school, omdat we de contacten met
ouders missen. Volgende week staan de
oudergesprekken weer op de kalender, maar
vanwege de maatregelen moeten we die
telefonisch doen. U kunt vanaf vandaag via
SchouderCom intekenen voor een tijdstip.
Rond het door u gekozen tijdstip wordt u dan
gebeld door de leerkracht van uw kind(eren).
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 geldt,
dat als zij een gesprek willen met Marloes, ze
dit kunnen aangeven via een berichtje aan
Marloes in SchouderCom. Marloes plant dan
die gesprekken in. Alle ouders/verzorgers van
groep 8 zijn onlangs immers nog voor een
gesprek geweest.
Om de tijden zo goed mogelijk aan te kunnen
houden, vragen we u om uw telefoonnummer
is SchouderCom te controleren. We hopen
oprecht dat we de volgende ronde gesprekken
weer gewoon in school kunnen laten
plaatsvinden!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Activiteiten voor de kinderen
De decembermaand is voor de ouderraad de
duurste maand van het schooljaar. Dat heeft
te maken met de Sinterklaascadeautjes, het
geld dat de kinderen voor het lootjestrekken
krijgen en dit jaar ook voor de kerstlunch.
Sinterklaas en kerst worden op een
aangepaste manier gevierd. Daarbij houden
we enerzijds uiteraard rekening met de
coronamaatregelen en aan de andere kant
willen we het voor de kinderen zo leuk
mogelijk maken. Over het Sinterklaasfeest
heeft u al een bief ontvangen. Over kerst komt
er binnenkort ook een brief. Ik kan u al wel

vast melden dat het kerstdiner van woensdag
16 december vervalt. In plaats daarvan
organiseren we een kerstlunch met heerlijk
eten voor de kinderen. Deze lunch is op
donderdag 17 december. Alle kinderen blijven
dan tussen de middag op school eten. De
kosten van deze heerlijke lunch worden
betaald door de ouderraad. De ouderraad
krijgt dat geld via de vrijwillige ouderbijdrage
(het schoolfonds). We hebben gezien dat er
gelukkig al veel ouders
betaald hebben.
Hartelijk dank daarvoor.
Als u nog niet betaald
heeft vragen we u om
dat alsnog te doen. Uw
kind krijgt immers ook
een Sinterklaascadeau
en een kerstlunch. Alvast
hartelijk bedankt!
Actie van FC Emmen
De Runde doet mee aan een leuke actie van
FC Emmen. FC Emmen heeft namelijk een
uniek Kerstkleurkaortie ontwikkeld die door
leerlingen van basisscholen uit de regio
ingekleurd gaat worden. Vervolgens gaat FC
Emmen dit Kerstkleurkaortie met
medewerkers en vrijwilligers van de club
bezorgen bij de ouderen in dezelfde buurt.
SIBI, de mascotte van FC Emmen, komt de
Kerstkleurkaorties naar school brengen en
later ook weer ophalen. Een mooi moment
voor SIBI om kennis te maken met onze school
en leerlingen!
De Kerstkleurkaorties worden bij de ouderen
in Emmer-Compascuum bezorgd. FC Emmen
vindt “naoberschap en met mekaor en veur
mekaor” ontzettend belangrijk en ze willen als
club iets betekenen voor eenieder. En daar
doet De Runde graag aan mee!
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Leerlingenraad
Sinds dit schooljaar hebben we een
leerlingenraad op school. Dit zijn vijf
leerlingen uit groep 5 t/m 8, die zijn gekozen
door middel van verkiezingen. Samen met juf
Marloes gaan zij een aantal keer per jaar
vergaderen onder schooltijd. Hier worden
ideeën van kinderen (bijvoorbeeld over dingen
die ze op school willen veranderen)
besproken.
Op donderdag 12 november zijn er
verkiezingen gehouden in groep 5/6, 7 en 8. In
de leerlingenraad is plaats voor vijf leerlingen.
Eén uit groep 5, één uit groep 6, één uit groep
7 en twee uit groep 8. Er waren 17
aanmeldingen. Alle kandidaten stelden zich
netjes voor en vertelden waarom zij graag in
de leerlingenraad zouden willen. Dit gebeurde
in hun eigen klas. De kinderen gingen hierna
stemmen op de klasgenoot die zij graag in de
leerlingenraad wilde hebben.
Uiteindelijk zijn de volgende kinderen
gekozen: Simon Gelijk (groep 5), Alanah
Venema (groep 6), Sophie Groen (groep 7),
Raïsha Venema en Bart Weggemans (groep 8).

Binnenkort zal de eerste vergadering van de
leerlingenraad plaatsvinden. Hierover wordt u
via Schoudercom op de hoogte gehouden.
Hieronder nog wat korte informatie over de
leerlingenraad.
Wat doet een leerlingenraad:
Als leerkrachten vinden we de leerlingenraad
erg belangrijk. Wij weten zo, wat er speelt bij
de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. Ook
de kinderen voelen zich gehoord, betrokken
en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze
manier het actief burgerschap bevorderd.

Aan de leden van de leerlingenraad dus de
taak om met hun klasgenoten in gesprek te
blijven. Wat willen de kinderen veranderen of
wat willen ze inbrengen? Een belangrijke
aantekening hierbij is dat de punten die
worden ingebracht tijdens de vergaderingen
van de leerlingenraad voor de hele school van
toepassing moeten zijn. Dingen die
bijvoorbeeld aan de orde komen: voetballen
tijdens de pauzes, keuzemiddagen, ideeën
voor schoolreisjes, nieuwe school etc. In de
groepen wordt besproken wat er aan de orde
is geweest in de leerlingenraad. De notulen
van de leerlingenraad worden besproken in de
personeelsvergaderingen en als het nodig is in
de OR- en MR-vergadering.
In het nieuwe schooljaar wordt er weer een
nieuwe leerlingenraad gevormd. Kinderen
kunnen zich dan opnieuw verkiesbaar stellen.
Keuzemiddag
Nadat we een aantal weken op de
vrijdagmiddag aan lampionnen hebben
gewerkt, zijn we vorige week weer gestart met
onze keuzemiddagen voor groep 4 t/m 8. De
kinderen konden deze ronde twee van de
volgende activiteiten kiezen;
 Showdance bij Femke uit groep 8 (zie
foto’s)
 Badminton bij juf Janet
 Handletteren bij juf Marieke
 Bouwen met constructiemateriaal bij
juf Marieke
 Pubquiz bij juf Yvonne
 Bakken bij juf Marloes
 Kunst met aluminiumfolie bij juf Linda
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Soep op de stoep
Beste ouders/verzorgers,
Misschien heeft u al eens gehoord van de
actie Soep op de Stoep, een mooi initiatief van
Bas Scholte Aalbes die ongeveer een maand
geleden is begonnen in Borger Odoorn.Vanuit
Sedna hebben wij dit initiatief opgepakt om
ook in Emmer Compascuum uit te voeren. Het
wordt een mooie grote actie en daar hebben
we hulp bij nodig! Mogen we een beroep op u
doen?
Wat gaan we doen: Op dinsdag 15 december
gaan we woningen bij langs waar overwegend
ouderen wonen. We bieden hen een beker
snert aan, deze snert wordt coronaproof op
de stoep gezet (vandaar Soep op de Stoep),
we bellen in tweetallen aan en nemen
voldoende afstand. De bewoner doet open en
we maken een praatje en bieden het soepje
aan. Doel is om mensen even aandacht te
geven, een moment uit hun isolement te
halen in deze voor velen, moeilijke tijd. Zij
pakken vervolgens de beker op en kunnen het
opwarmen op een moment waarop hen dat
past. Bij de beker ontvangen ze een kaartje
met contactgegevens zodat ze op een later
moment nog een praatje kunnen maken, of
hulp vragen mocht dat nodig zijn. Op die
manier delen we 600 soepjes uit.
We hebben ongeveer 30 mensen nodig
tussen 10.30 uur en 13.00 uur. Helpt u mee?
Wilt u meer weten? Stuur mij dan een appje
of bel me en ik geef u meer informatie: 06 513
24 337.U mag zich ook melden bij de
leerkracht van uw kind. Omdat de actie een
verrassing moet zijn voor de ouderen, is het
belangrijk het zoveel mogelijk stil te houden
en het niet te benoemen tegen opa’s, oma’s,
de oude buurvrouw en dergelijke!
Met hartelijke groet,
Erika Santinge,
buurtwerker Sedna De Monden
NB). Vanuit school helpen we
mee met mokken versieren en
kaartjes maken.

Kalender
Maandag

23 nov.

Oud papier

Maandag

23 nov.

MR

Dinsdag

24 nov.

Oudergesprekken

Woensdag

25 nov.

Oudergesprekken

Donderdag

26 nov.

Oudergesprekken

Woensdag

2 dec.

Groep 1/2 vrij!

Vrijdag

4 dec.

Groep 1/2
’s morgens naar
school i.p.v.
woensdag 2 dec.

Vrijdag

4 dec.

Sinterklaasfeest

Dinsdag

15 dec.

Soep op de stoep

Woensdag

16 dec.

Kerstdiner
vervalt

Donderdag

17 dec.

Kerstlunch

Vrijdag

18 dec.

Kinderen ’s
middags vrij

Maandag

21 dec.

Kerstvakantie

