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Nr. 9 – Maandag 4 april 2022 

Vluchtelingen uit Oekraïne 

Zoals u weet worden in Emmen en omgeving 
op verschillende locaties mensen uit Oekraïne 
opgevangen. Er zijn gelukkig veel mensen 
bereid om deze vluchtelingen te helpen. Eén 
van de dames (Jolande) die op de Runde een 
vaste overblijfkracht was, zet zich nu enorm in 
om allerlei dingen voor de volwassenen en de 
kinderen in de verschillende opvanglocaties te 
regelen en te organiseren.  
Jolande doet namens ‘Emmer-Compas helpt’ 
de volgende oproep: 

“Heeft u nog oude fietsen in prima staat? Gun 
de Oekraïense vluchtelingen van alle leeftijden 
een stukje ontspanning en vrijheid. Lever uw 
oude fiets in bij HUBO in Emmer-
Compascuum. Dan zorgen wij ervoor dat deze 
op de juiste plek terecht komt. 
Met een fiets kunnen de vluchtelingen door 
onze gemeente rond fietsen ter ontspanning 
of zelfs op weg naar werk. 
Verder zijn er op dit moment de volgende 
spullen nodig: 

 Paraplu’s 

 Sportschoenen maat 33, 34 en 45 

 Kinderbedje  
Hartelijk bedankt namens Emmer-Compas 
helpt. U kunt een mail sturen naar  
emmercompashelpt@kpnmail.com. 

Lege flessen  
Als school willen we ook graag meewerken 
aan hulp voor Oekraïne. We zijn bezig met de 
organisatie van de Koningsspelen en proberen 
een aantal Oekraïense kinderen uit te nodigen 
mee te komen spelen.  
Daarnaast zijn op De Meent een paar kinderen 
spontaan gestart met het ophalen en 
verzamelen van lege statiegeld flessen. De 
opbrengst wordt dan gestort op giro 555. Als 
team van De Mende vinden wij dat een heel 
mooi initiatief. Daarom willen we dit op beide 
scholen graag iets groter aanpakken. Daarom 
bij deze een oproep om alle lege flessen waar 
statiegeld op zit in te leveren op school, graag 
verpakt in tassen of vuilniszakken.  

 

Inleveren kan tot dinsdag 26 april. Kunnen we 
op u rekenen? Alvast bedankt.  

 
 
Kindervakantieweken 
In de vorige nieuwsbrief stond informatie over 
de Humanitas kindervakantieweken; een 
prachtige kans voor kinderen om een weekje 
op vakantie te kunnen. 
Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u 
contact met Yvonne Gerdes opnemen.  
 

Chrysantenactie 
Er zijn de afgelopen week enorm veel bossen 
chrysanten besteld! In totaal hebben de 
kinderen ruim 1184 bossen verkocht. Hoeveel 
geld er voor ons schoolplein kan worden 
gereserveerd is nu nog niet bekend, omdat we 
de inkoopprijs van de bloemen nog niet 
precies weten. Daarover hoort u later meer.  
De bestelde bloemen kunnen aanstaande 
donderdag 7 april, vanaf half 3 worden 
opgehaald. Ophalen kan tot 6 uur.  

Iedereen heel erg bedankt voor de 
geweldige inzet!  
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Schoolreis 
De schoolreizen zijn gepland en de eerste 
betalingen moeten worden gedaan. Helaas 
hebben nog niet alle ouders het schoolreisgeld 
voor hun kind(eren) betaald. Wilt u dit alsnog 
op korte termijn doen? Het bedrag is €30,- per 
kind. Voor groep 8 zijn de kosten hoger. De 
ouders van deze groepen hebben een poos 
geleden allemaal apart een betalingsverzoek 
gekregen.  
Het schoolreisgeld kan worden overgemaakt 
op rekeningnummer  
NL16 RBRB 0706331435 t.a.v. Stichting 
Ondersteuning Ouderraad De Runde. Wilt u bij 
de overschrijving de naam en de groep van uw 
kind(eren) zetten?  

 

Paashazen paniek 
Bericht van Spec (stichting promotie Emmer-
Compascuum) 
Er is paniek in het Paashazenrijk! De eieren 
zijn kwijt. Weggeblazen door de wind liggen ze 
nu verdeeld door heel Emmer-Compascuum. 
Wil je helpen zoeken? Haal dan vanaf 11 april 
een stickerkaart op bij Electroworld Gustin en 
ga op jacht naar de eieren! Bij verschillende 
winkels in Emmer-Compascuum kun je een 
sticker ophalen voor op je kaart. Iedere sticker 
staat gelijk aan één ei. Krijg je de kaart 
helemaal vol?  
Schrik niet als je dezelfde stickers op je lijstje 
krijgt. Er zijn vier verschillende soorten 
stickers te vinden. Bij bijna iedere winkel in 
Emmer-Compascuum krijg je één sticker. Zorg 
dat je je kaart vol krijgt! Zie je de poster bij 
een winkel met “Hier ligt misschien een ei bij 
de winkel” stap dan snel naar binnen en kijk 
goed rond.  
Hoe meer kinderen helpen hoe beter. Maar er 
zijn ook nog gouden eieren verstopt en deze 
zijn super belangrijk. Ze zijn wel iets moeilijker 
te vinden in de winkel. Zeggen ze aan de kassa 

dat ze geen sticker voor 
je hebben? Let dan goed 
op want misschien zit er 
dan wel een gouden ei 
verstopt in de winkel! 
Ben jij één van de vier 
kinderen die een gouden  

 
ei voor op je kaart heeft gevonden? Dan win jij 
de prijs! Let op, maximaal één gouden ei per 
kind. Heb je geen gouden ei maar wel goed 
gespeurd? Dan staat er een lekkere beloning 
op jou te wachten. Als je namelijk je kaart vol 
hebt en op 16 april nog niet het gouden ei 
hebt gevonden, mag je (als je je kaart laat 
zien) wat lekkers ophalen bij het beginpunt, 
Electroworld Gustin!  
 

 
 
 
 

Kalender 
Do 7 apr. Chrysanten halen 

tussen half 3 en 6 uur 

Do 14 apr. Paasfeest  

Vr 15 apr.  Goede vrijdag 
Leerlingen vrij!  

Ma 18 apr. Pasen 
Leerlingen vrij! 

Di 19 apr.  Schoolfotograaf  

Wo 20 apr. Cito Eindtoets  

Wo 20 apr. Groep 1/2 vrij! 

Do 21 apr. Cito Eindtoets  

Vr 22 apr. Koningsspelen  
Groep 1/2 ’s morgens 
naar school. 

Wo 27 apr.  Koningsdag 
Start meivakantie  

Zo 8 mei Moederdag  

Ma 9 mei Weer naar school  

 


