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Beste ouders/verzorgers,
Enkele weken geleden heeft u een brief
gekregen met het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen. We hebben dit nog
niet van alle ouders ontvangen. Hoewel het
om een vrijwillige ouderbijdrage gaat, doen
we toch een dringend verzoek om deze
bijdrage te betalen. De reden hiervoor is, is
dat de activiteiten voor de kinderen hiervan
betaald worden. Een voorbeeld daarvan is
Sinterklaas. Bijna de helft van de bijdrage
wordt besteed aan een mooi Sinterklaasfeest
voor de kinderen. Kinderen in de groepen 1
t/m 4 krijgen een Sinterklaascadeautje en de
kinderen in groep 5 t/m 8 krijgen contant geld
voor het kopen van een cadeautje. Dat geld
komt bij de Ouderraad vandaan en de
Ouderraad krijgt het geld op de rekening van
de ouders van school, van de vrijwillige
ouderbijdrage. Ook de traktatie van SintMaarten, materialen voor het pepernoten
bakken, drinken en iets lekkers bij activiteiten
zoals bijvoorbeeld Koningsspelen, vossenjacht
en Pasen, worden hiervan betaald. Met
andere woorden; u betaalt voor de
activiteiten voor uw eigen kind(eren).

wel jaarlijks betalen, dan eigenlijk betalen
voor de kinderen van ouders die niet betalen.
Het vragen van de vrijwillige ouderbijdrage is
op alle basisscholen gebruikelijk. Scholen zijn
hiervan afhankelijk.
Jaarlijks maakt de Ouderraad een financiële
verantwoording waarin zij laat zien wat er aan
geld is binnen gekomen en wat er is
uitgegeven. Ook wordt er verantwoord waar
het geld aan is besteed. Iedereen kan deze
verantwoording inzien.
We doen nogmaals een beroep op de ouders
die nog niet betaald hebben. Mocht betalen
een probleem zijn, dan kan het ook in
termijnen betaald worden. Of misschien komt
u in aanmerking voor een vergoeding van de
Participatiewebshop van de Gemeente
Emmen of van Stichting leergeld Emmen. Voor
informatie kunt u altijd bij ons terecht.
We hopen dat u niet te veel vasthoudt aan het
woord ‘vrijwillig’ en de noodzaak van deze
bijdrage inziet. We hopen in de toekomst nog
veel leuke activiteiten voor de kinderen te
kunnen blijven organiseren. Kunnen we op u
rekenen?
Het bedrag per kind is €20 per kind. U kunt
het bedrag overmaken op:

Rekeningnummer:
NL16RBRB0706331435 t.a.v. STICHTING
ONDERSTEUNING OUDERRAAD
BASISSCHOOL DE RUNDE
(graag de naam en groep van het kind/de
kinderen vermelden).
We hopen dat alle ouders meedoen!
Vriendelijke groeten Yvonne Gerdes

Als er steeds meer mensen deze
ouderbijdrage niet betalen, komt er steeds
minder geld in de kas. En dan kan het zo zijn,
dat we bepaalde activiteiten in de toekomst
niet meer kunnen organiseren. We vinden het
ook niet eerlijk dat de ouders die de bijdrage
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Handbal
Woensdagmiddag zijn deze toppers van
groep 7/8 kampioen geworden van het
schoolhandbal in Klazienaveen.

We verzoeken u dus vriendelijk om hier
rekening mee te houden. Wilt u uw auto
aan de kant van de weg parkeren, zodat
de weg vrij blijft voor ander verkeer? Dat
is ook een stuk overzichtelijker voor
iedereen. Alvast bedankt!
Droge worsten actie
Mensen die droge worsten hebben
gekocht, kunnen deze vrijdag 29
november op school ophalen, tussen half
2 en half 4. Vergeet u niet om de bon(nen)
mee te nemen?
De opbrengst van de actie is €350.
Iedereen bedankt voor het meedoen!

De eerste speeldag werden alle
wedstrijden gewonnen en de tweede
speeldag hebben we alles gelijk gespeeld.
Tot onze verbazing zagen we dat we in de
finale stonden! De finale werd gespeeld
tegen De Brug uit Klazienaveen. Dit was
een enorm spannende wedstrijd. Na een
verlenging en strafworpen kunnen wij
toch zeggen dat wij eerste zijn
geworden! Door goed teamwork mogen
wij in het voorjaar de regiofinales spelen.
Verkeersveiligheid
Helaas hebben wij klachten gehad van
buurtbewoners over de onveilige en
hinderlijke verkeerssituatie, die ontstaat
als ouders hun kind(eren) naar school
brengen of van school halen. In de
Berkenlaan ontstaan opstoppingen,
doordat auto’s soms dubbel op straat
geparkeerd staan. Buurtbewoners kunnen
er dan niet langs.

Oudertevredenheid

Denkt u nog aan het invullen van de ouder
enquête? Er zijn op dit moment te weinig
reacties om een goede en betrouwbare
meting te doen. We willen heel graag
weten hoe ouders over school denken,
zodat we weten waaraan we nog moeten
werken. Het invullen van de vragenlijst
kost ongeveer 10 minuten. Wilt u ons
helpen? Lever dan de ingevulde vragenlijst
in. Deelname is
anoniem en kan
nog tot volgende
week vrijdag.
Alvast hartelijke
bedankt!
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Voorleeswedstrijd
De kinderen in groep 4 t/m 8 hebben
meegedaan aan de jaarlijkse Nationale
Voorleeswedstrijd. Dat is een spannende
leesbevorderingscampagne. Kinderen
leren veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De kinderen
van groep 4 t/m 6 hebben ook
meegedaan, maar alleen vanuit groep 7 of
8 gaat er per school een leerling door naar
de regionale ronde. Van half maart tot half
april 2020 worden de winnaars van de
regio finales uitgenodigd voor de
provinciale finale. Het is dus niet zomaar
iets!
Iedere klas heeft een eigen winnaar
gekozen:
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Brad Pit
Jens van Dijken
Roan Veenhoven
Dionne Veldhuis
Isa Groenheijde

Vanmiddag hebben alle kinderen en juffen
naar deze vijf kinderen geluisterd, terwijl
ze voorlazen uit een door hunzelf gekozen
boek. Van groep 4 t/m 6 is er een winnaar
gekozen (Roan) en van groep 7 en 8 is er
een winnaar gekozen (Isa). Isa gaat door
naar de volgende (regionale) ronde. Van
harte gefeliciteerd!

Hoewel er twee kinderen als winnaar zijn
gekozen, verdienen alle kinderen
complimenten voor hun deelname.
De vijf voorlezers hebben van school
allemaal een mooie 3D boekenlegger
gekregen en de beide winnaars hebben
een Donald Duck kerstspecial gewonnen.
We zijn trots op onze voorlezers!
Overblijven op 5 december
Op donderdag 5 december hoeven de
kinderen die overblijven geen brood mee
te nemen. De TSO
zorgt namelijk
voor broodjes
knakworst!

Belangrijke data
Maandag
Maandag
Donderdag
Vrijdag

25 nov.
25 nov.
28 nov.
29 nov.

Oud papier
MR
GMR
Uiterste inleverdatum

ouder enquête
Vrijdag

29 nov.

Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2 dec.
4 dec.
5 dec.
6 dec.

Droge worsten
afhalen tussen half 2
en half 4
Contactavond
Contactavond
Sinterklaas
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