
   
De Meent en De Runde  

 
Datum: donderdag 9 maart 2023 

Rondleiding in De Mende  

We hebben goed nieuws voor de kinderen! Eindelijk is het zover dat ze een kijkje mogen nemen in de 

nieuwe school! Op woensdag 15 maart zijn alle kinderen uitgenodigd voor een bezoek aan de 

bouwplaats en voor de feestelijke start van de aanleg van het plein.  

Iedere groep maakt vóór die datum in de klas een A4-tje met een boodschap of een tekening. Van elke 

groep gaat die tekening/boodschap in een tijdscapsule die per school wordt begraven op het de plek 

waar het schoolplein wordt aangelegd. Van iedere school mag één leerling dan samen met wethouder 

Dewy Leal die tijdscapsule begraven. Zo wordt dan gevierd dat er begonnen gaat worden met de aanleg 

van het prachtige schoolplein. 

De kinderen krijgen een rondleiding in het nieuwe gebouw en mogen dan ook vragen stellen over de 

nieuwe school en hoe het gebouwd wordt. Helaas is dit gepland na schooltijd, omdat het anders, in 

verband met bouwwerkzaamheden, niet veilig is voor de kinderen om er rond te lopen.  

Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind(eren) op de afgesproken tijd op de bouwplaats is/zijn? Ze kunnen 

dan naar hun eigen leerkracht gaan, die daar dan ook aanwezig is.  

Groep 1 t/m 4 van 15.00 – 16.00 uur 

Groep 5 t/m 8 van 15.30 – 16.30 uur 

Tussen 15.30-16.00 uur worden de tijdscapsules van de scholen begraven in de grond van het nieuwe 

schoolplein. Helaas is deze activiteit alleen bestemd voor de kinderen. Ouders/verzorgers mogen dus 

nog niet mee naar binnen en zullen helaas buiten moeten wachten. De groep mensen wordt anders te 

groot, want ook de kinderen van De Braakhekke en De Hoeksteen zullen aanwezig zijn.  

Deze middag wordt georganiseerd vanuit de Gemeente Emmen. Uiteraard organiseren wij als De Mende, 

ergens in de laatste weken vóór de zomervakantie, een bezoek moment en rondleiding voor 

ouders/verzorgers. Ook de kinderen mogen voor de zomervakantie nog een keer een kijkje nemen in hun 

nieuwe klas.  
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Tijdens de informatieavond van de MR over het voorstel van OOE om op alle scholen het vijf gelijke 
dagen model in te voeren, is afgesproken dat de onze MR alle ouders/verzorgers de gelegenheid wil 
geven om hierover hun mening te geven. U ontvangt hierover op korte termijn een bericht.  
 

Vorig jaar heeft de school meegedaan aan de actie ‘Geef een boek cadeau’. Groep 7/8 heeft toen het 
dagboek van Anne Frank gekregen. Wij vinden lezen en leesplezier erg belangrijk en stimuleren dat 
graag. Daarom hebben de kinderen van groep 5/6 van beide scholen, vóór de voorjaarsvakantie het 
actieboek van dit jaar allemaal cadeau gekregen; Dolfje weerwolfje. We wensen de kinderen veel 
leesplezier!  

           
Groep 5/6 van De Runde 

Op beide scholen is deze week de luizenbrigade van start gegaan. De ouders/verzorgers van kinderen 
waarbij neten of luizen zijn geconstateerd, hebben via SchouderCom een bericht gehad. Kinderen die 
ziek waren, worden volgende week gecontroleerd.  
Op De Meent is er een nacontrole op woensdag 22 maart. 
We willen langs deze weg de ouders van de luizenbrigade nogmaals heel hartelijk bedanken dat ze 
deze taak op zich hebben genomen!  

Vandaag staan er op beide scholen grote afvalcontainers, want vanmiddag 
hebben we met de teamleden een opruimmiddag gepland. Zo bereiden we 
ons beetje bij beetje voor op de verhuizing.  
In school komen dus ook steeds meer gevulde verhuisdozen te staan.  
In de laatste vier weken vóór de zomervakantie kunnen we al spullen naar 
het nieuwe schoolgebouw verhuizen.  
 
 

 

 

Groep 5/6 krijgt een boek cadeau  

Opruimen  



 

 

 

 

 

Dinsdag 14 maart  OR Runde 

Woensdag 15 maart  Rondleiding De Mende voor kinderen  

Vrijdag  17 maart  Laatste inlever dag van lege flessen voor Turkije en Syrië 

Woensdag  22 maart  Luizencontrole De Meent  


