
   
De Meent en De Runde  

 
Datum: vrijdag 24 maart 2023 

 

Schooljudo 
 
Vanaf deze week krijgen de groepen 3 t/m 8 drie keer een les schooljudo, van gastdocenten, tijdens de 
gymles. Deze week zijn de lessen op De Runde gestart en in april/mei is De Meent aan de beurt. De 
eerste ervaringen van de kinderen zijn heel positief. Ze hebben al kennis gemaakt met een aantal judo- 
en valtechnieken.  

 
 
 
 
De flessenactie van De Runde en De Meent heeft in totaal €125,25 opgeleverd! Dit geld is gestort op giro 
555 en komt ten goede aan de hulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.  
Wat een mooie opbrengst! Iedereen heel hartelijk bedankt voor de medewerking.  
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• Aboriginals project  
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Stichting Promotie Emmer-Compascuum (SPEC) heeft weer een leuke actie voor de kinderen 
bedacht. De kinderen hebben allemaal een formulier met uitleg gekregen. Tussen 3 en 8 april kunnen 
ze bij 34 ondernemers in het dorp letters vinden, die samen een zin vormen. De juiste oplossing kan 
ingeleverd worden bij Marskramer. Er zijn leuke prijzen te winnen!  
 
 

In alle groepen van De Meent werken de kinderen momenteel rondom het thema Aboriginals. Over 
een aantal weken gaan de kinderen van De Runde ook van start.  
De leerkrachten hebben een korte training gehad van Marion Mencke. Van haar hebben we een 
kunstkoffer gehuurd met veel lesmateriaal. De kinderen maken op een leuke en creatieve manier 
kennis met de kunst, cultuur en natuur van Australië. Er wordt naar Aboriginal muziek geluisterd, er 
worden leuke lessen gegeven over het onderwerp en er worden prachtige dingen gemaakt door de 
kinderen, zoals schilderijen, boemerangs en didgeridoos. We willen alle werkstukken uiteindelijk 
graag aan u laten zien. Dat koppelen we graag aan een kijkmoment in de nieuwe school.  
Maar voordat het zover is, wordt er nog flink gewerkt door de kinderen. Hieronder alvast een kleine 
impressie.  
 

                                          

In april organiseert de Gemeente Emmen een inloop- en informatiebijeenkomst rondom de 
nieuwbouw en de verkeerssituatie in het dorp. Veel ouders maken zich ongerust over de 
verkeersituatie. Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. verteld hoe de verkeerssituatie gaat veranderen, 
zodat de veiligheid wordt gewaarborgd. Zodra de datum bekend is hoort u dat van ons. 
 

  

Informatie over de nieuwe school 

Paashazenpaniek  



 

Om het jaar worden er op de scholen van Openbaar Onderwijs Emmen oudertevredenheidspeilingen 
gehouden. Dit jaar ook weer. U heeft inmiddels een link via SchouderCom ontvangen. Het invullen 
van de vragenlijst gaat digitaal. We hopen dat veel ouders de lijst invullen, zodat we een goed beeld 
krijgen van uw mening. Invullen kan tot 9 april. Alvast heel hartelijk bedankt!   
 

                                               

 

Maandag 3 april MR Meent 

Donderdag  6 april Paasactiviteit  

Vrijdag  7 april  Goede vrijdag – vrij 

Maandag 10 april  Tweede paasdag – vrij 

Dinsdag 11 april  MR Runde  

Woensdag  19 april  Groep 1/2 vrij i.v.m. 
Koningsspelen  

Donderdag 20 april GMR 

Vrijdag 21 april Koningsspelen  
(groep 1/2 naar school tot 12 
uur) 

 

 

Kalender 


