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Nieuwsbrief obs de Runde 
Nr. 8 –  donderdag 1 juli 2021 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat gaat de tijd toch snel! Nog maar een 

week en dan mogen we genieten van de 

zomervakantie. Zoals elk jaar stonden de 

laatste weken in het teken van het afronden 

van het schooljaar. Er werden rapporten 

gemaakt, oudergesprekken ingepland, 

schoolreisjes georganiseerd en een afscheid 

voor groep 8 voorbereid. Tegelijkertijd waren 

we ook bezig met de voorbereidingen van het 

nieuwe schooljaar. De jaarbestelling ging de 

deur uit en er werd weer gekeken naar de 

nieuwe klassenverdeling en de formatie. De 

formatie voor het nieuwe jaar heeft even op 

zich laten wachten, maar we hebben het nu 

helemaal rond.  

Juf Marieke gaat komend schooljaar weer 

‘terug’ naar de Meent. Daar is namelijk een 

volledige baan vrijgekomen en die gaat 

Marieke vervullen. Dat betekent helaas dat 

Marieke komend jaar niet op de Runde werkt. 

Ze blijft binnen de twee scholen die samen 

verder gaan als de Mende, dus ze verdwijnt 

gelukkig niet uit beeld. Juf Alice Trip komt het 

team op de Runde versterken. Ze is nu nog 

werkzaam in Angelslo. Juf Alice is aanstaande 

dinsdag om half 11 op school om kennis te 

maken met haar nieuwe groep (groep 7). In de 

volgende nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor.  

Dinsdag gaan alle kinderen in de nieuwe 

groepssamenstelling alvast even kennismaken 

met hun juf in het nieuwe lokaal. 

 

De klassenverdeling ziet er na de vakantie als 

volgt uit: 

 

Groep 1/2 Juf Stefanie 

Groep 3/4  Juf Gerda en juf Linda 

Groep 5/6 Juf Janet en juf Grietje  

Groep 7  Juf Alice (en juf Janet op 

vrijdagmiddag) 

Groep 8  Juf Marloes  

 

Volgende week komt de laatste nieuwsbrief 

van het schooljaar uit. Die staat in het teken 

van groep 7 en het afscheid van groep 8. In  

 

 

deze nieuwsbrief is het de beurt aan groep 5 

en 6. Veel leesplezier gewenst! 

 

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerde  

Nieuws uit groep 5/6 

Nieuws uit groep 5 en 6  

Groep 5  
Met rekenen zijn we veel met tafels, 
deelsommen, geld en verhaaltjes-
sommen(redactiesommen) bezig geweest. Het 
is ontzettend belangrijk dat je de tafels goed 
kent, zodat je ook de deelsommen vlot kunt 
maken. En de keersommen boven het tiental 
zoals bijvoorbeeld 4x 17=  .  En we weten nu 
hoe we een geldbedrag met een komma 
moeten schrijven. Bij de verhaalsommen 
gebruiken we de GOUD regel (Getallen-
Opgave-Uitvoeren-Dus), zodat we in de juiste 
volgorde de som kunnen oplossen en weten 
wat we aan het doen zijn. 
Ook hebben we kennis gemaakt met opper-
vlakte en omtrek en kunnen we een grafiek 
aflezen en tekenen. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met Taal zijn we de laatste tijd bezig geweest 
om de zelfstandige naamwoorden in de zin te 
vinden. Een zelfstandig naamwoord is een 
naam van een mens, plant, ding, dier of 
gevoel. Wat zijn eigenlijk voorzetstels? En we 
hebben geleerd wat open en gesloten vragen  
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zijn. Welke van deze twee kun je het beste 
gebruiken bij het afnemen van een interview? 
 
Met Spelling leren we elke week weer nieuwe 
woorden van een bepaalde categorie. Zoals 
woorden met –cht/-ch, au/ou, jager/bakker- 
woorden, dus woorden met  openen en 
gesloten lettergreep, verkleinwoorden zoals 
huisje en feestje. 
We doen de lessen niet altijd binnen, maar 
ook wel eens buiten. Bewegend Leren 
noemen wij dat. 
 

 
 

Groep 6  
Rekenen: 
De afgelopen weken hebben we veel 
redactiesommen(verhaaltjessommen) 
geoefend, zowel in het rekenboek als op het 
Chromebook. We kunnen sommen tot 100000 
maken, rekenen met breuken en komma 
getallen, meten van oppervlakte en omtrek, 
cijferend optellen en aftrekken (onder elkaar), 
grafieken aflezen en maken, staafdiagrammen 
maken en een beelddiagram aflezen en 
invullen. 
 
Taal: 
We hebben geleerd hoe we van 2 korte zinnen 
d.m.v. een voegwoord een goede lange zin 
kunnen maken. Bijvoorbeeld; De kinderen 
hebben veel plezier ondanks het extreem 
warme weer. 
Verder hebben we geleerd om het onderwerp 
in de zin te vinden en het zelfstandig 
naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het 
stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, voorzetsels, 
lidwoorden, de persoonsvorm en het gezegde. 
En er is heel veel aandacht voor de 
woordenschat. En dit blijven we oefenen tot 
aan de zomervakantie. 
 
 

 
 
Spelling: 
Met spelling komen ook elke week weer 
nieuwe woorden aan bod van een bepaalde 
spellingcategorie. Dit blijven we ook steeds 
weer oefenen in het schrift, op het 
Chromebook of buiten. Zoals samengestelde 
woorden, woorden met ei en ij, woorden met 
ou/au en woorden met ge zoals etalage, 
garage, genie, asperge. 
 
In groep 6 beginnen voor het eerst de 
spreekbeurten. Eerst wordt er een onderwerp 
gekozen. Hier wordt een werkstuk van 
gemaakt. Vervolgens houden de kinderen hier, 
naar aanleiding van het werkstuk, een 
spreekbeurt over. Sommigen doen dit aan de 
hand van een PowerPoint. Heel knap. En wat 
doen ze het allemaal goed voor de allereerste 
keer! En wat een 
leuke 
onderwerpen 
kwamen er 
voorbij:  
piramides, 
motorcross, 
Wildlands, 
grasparkieten, 
vissen, Willem 
Duijn, De Beagle, 
de kat, 
nijlpaarden, 
leeuwen, wolven, 
de papegaai, 
beugels en de 
Berner sennenhond. 
 
Verder was juf Kim(1e jaars PABO) er op de 

dinsdagen.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Van juf Janet en juf Marieke 
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Schoolreizen en schoolreisgeld 

De schoolreizen moesten dit schooljaar op een 
alternatieve manier georganiseerd worden. 
Daar zijn de leerkrachten goed in geslaagd, 
want er zijn ontzettend mooie activiteiten 
georgansieerd. Groep 1/2 heeft een circusdag 
gehad. Daarover heeft u in de vorige 
nieuwsbrief kunnen lezen.  
Groep 3/4 heeft een mini-expeditie en diverse 
spelletjes gedaan. Groep 5/6 is een dag naar 
het zwembad geweest voor een sportief 
programma met o.a. bubblevoetbal, 
lasergamen, knotshockey en XXL 
games.  Groep 7 is een dag naar het 
Sportlandgoed in Zwartemeer geweest waar 
ze o.a. een survivaltocht hebben gedaan, glow 
in the dark midgetgolf hebben gespeeld en 
curling hebben beoefend. Ook hebben ze 
lekker gezwommen.  
Groep 8 heeft een programma gevolgd aan 
het Ermerstrand. 
In SchouderCom kunt u de foto’s van de 
schoolreizen zien.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Voor de schoolreis is het verplicht 30 euro per 
kind te betalen. De schoolreizen hebben dit 
jaar minder geld gekost, maar het bedrag dat 
over blijft, blijft voor uw kind staan. Op deze 
manier spaart u voor het schoolkamp in de 
bovenbouw. De penningmeester van de OR 
houdt de hele schoolloopbaan van het kind de 
inkomsten bij. Helaas hebben nog niet alle 
ouders betaald voor de schoolreis. Bij deze 
doen we dus nogmaals een beroep op u om 
het bedrag of de bedragen voor uw kind of 
kinderen over te maken. Voor de vakantie 
neemt Yvonne Gerdes contact op met de 
mensen die nog niet betaald hebben.  
 
Helaas merken we dat we dit jaar aanzienlijk 
minder inkomsten hebben ontvangen vanuit 
de vrijwillige ouderbijdrage. De uitgaven gaan 
wel elk jaar door (sinterklaascadeautjes voor 
de kinderen, kerst- en paaslunch, eten en 
drinken bij verschillende activiteiten etc.). We 
weten dat deze bijdrage vrijwillig is, maar 
doen toch nogmaals een beroep op u om de 
bijdrage van 20 euro per kind te betalen. Het 
team en de OR vinden dat de ouders die wel 
hun vrijwillige ouderbijdrage voldoen niet 
hoeven te betalen voor de kinderen van 
ouders die deze bijdrage niet betalen. Dit is 
echter wel wat er steeds meer gebeurt. Het 
zou erg jammer en onwenselijk zijn als er 
hierdoor straks niet voldoende geld is om 
activiteiten te blijven organiseren. We willen 
geen kinderen uitsluiten van activiteiten. 
Daarom worden ook de mensen 
die ondanks de persoonlijke 
herinneringsbrief nog niet betaald 
hebben, vóór de vakantie gebeld 
door Yvonne Gerdes.  
We hopen op uw begrip en 
medewerking. 
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Praktisch verkeersexamen 

Op donderdag 24 juni 
was het praktisch 
verkeersexamen voor 
groep 7 en 8. Alle 
kinderen die meegedaan 
hebben zijn geslaagd. 
Gefeliciteerd toppers! 
 

Broodtrommelonderzoek  

We draaien vanaf januari met het 
continurooster. De kinderen nemen daarvoor 
eten en drinken mee van huis. Elders in het 
land zijn er verschillende pilots geweest 
rondom de gezonde schoollunch, die door de 
school wordt aangeboden. We willen, in 
samenwerking met Dorpenzorg, Sedna en de 
buurtsportcoach, onderzoeken of een 
dergelijk project ook op de nieuwe school zou 
kunnen plaatsvinden.  
Vandaag krijgen alle oudste kinderen een 
vragenlijst mee naar huis. De vragen gaan over 
hoe u als ouder aankijkt tegen de gezonde 
lunch. We verzoeken u om deze vragenlijst in 
te vullen en de lijst zo snel mogelijk weer mee 
terug te geven aan uw kind. We houden u op 
de hoogte van de uitkomsten en het het 
vervolg van dit onderzoek. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw 
medewerking!  
 

 
 
 

Afscheid voorzitter OR 

Afgelopen maandag heeft Sharon Knorren 
afscheid genomen van haar taken binnen de 
ouderraad. Sharon heeft tien jaar in de OR 
gezeten, waarvan ze de laatste jaren 
voorzitter was. Ze heeft samen met haar man 
Jan enorm veel voor de school en de kinderen  
 
 

 
gedaan. Samen hebben ze heel wat 
activiteiten en acties (mede) georganiseerd,  
presentjes voor de kinderen verzorgd, 
paashaasjes langs de deuren gebracht, foto’s 
gemaakt en nog heel veel meer. Het team van 
de Runde gaat Sharon en Jan enorm missen. 
Langs deze weg willen wij ze nogmaals heel 
hartelijk bedanken voor al hun hulp en de 
geweldige inzet. We wensen Sharon en Jan 
het allerbeste! 
Team de Runde  
 

 
 

Activiteiten Brede school 

Omdat veel Brede schoolactiviteiten dit 
schooljaar door corona niet door konden 
gaan, heeft de Brede school elke school een 
budget gegeven om toch nog leuke dingen te 
kunnen organiseren. Daar waren we erg  blij 
mee. De leerkrachten hebben de volgende 
activiteiten georganiseerd: 
Voor groep 1/2 kleuterdans 
Voor groep 3/4 en 5/6 skippybaldrum 
Voor groep 7 bamboestiek 
Voor groep 8 urban dance 
 

 
kleuterdans  
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Skippybaldrum groep 3/4 
 
 

 
bamboestiek groep 7  
 

  
urban dance groep 8  
 

 
skippybaldrum groep 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalender  

 

Donderdag  1 juli Vragenlijst 
gezonde lunch 
mee naar huis  

Dinsdag  6 juli Kennismaken 
nieuwe klas en juf 

Donderdag 8 juli Feestelijke dag 
(door OR) 

Donderdag  8 juli  Afscheidsfeest 
groep 8  

Vrijdag 9 juli  Uitzwaaien groep 
8 

Vrijdag  9 juli  Kinderen om 12 
uur vrij; 
zomervakantie! 

 

 

 


