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Welkom 
Gwen van Dijken is nieuw bij ons op 
school gekomen in de      
kleutergroep ( de instroomgroep). 
We wensen haar een geweldige 
basisschooltijd toe op de Runde! 
  

Van de locatieleider 

Het Sinterklaasfeest op school was 

dinsdag 4 december en we vonden 

het een geslaagde dag! Nadat Sint en 

Piet per “miniauto” arriveerden 

liepen ze over de rode loper de 

school binnen. Vanaf kwart voor 

negen zaten alle kinderen in het 

speellokaal en  werd er voor Sint en 

Piet gezongen. Een aantal kinderen 

werd in het zonnetje gezet (de 

leeskampioen, de sporters, …..). Aan 

het eind mochten een paar kinderen 

een vraag stellen aan Sint.  De 

moeilijkste vraag was wel “hoe oud 

wordt U op 5 december”? De Sint 

wist het niet meer…….heel oud ……..! 

We vieren kerst dit jaar op 

donderdagavond 20 december 

(kerstdiner). De reden hiervan is dat 

de kinderen na het kerstdiner niet 

twee dagen maar nog maar één dag 

(groep 4 t/m 8) of één ochtend 

(kleuters en groep 3) naar school 

moeten. Donderdagmiddag 20 

december zijn de kinderen i.v.m. het 

kerstdiner vrij!!  

We ruimen vrijdagmorgen 21 

december alles op (o.a. de 

kerstversiering) en de kinderen 

krijgen deze ochtend al hun 

gemaakte werkstukjes mee naar huis. 

Dus geef uw kind(eren) hiervoor een 

tas mee naar school.  

LET OP: de kleuters gaan dus ook 

naar school op vrijdagmorgen 21 

december, zodat we ook dit lokaal 

samen met de kinderen op kunnen 

ruimen.  

Ze zijn daarom vrij op de 

woensdagmorgen (19 december)!! 

Vrijdag 21 december heeft het 

bestuur van OBO Emmen de scholen 

verplicht om het normale lesrooster 

aan te houden. Dus GEEN 

continurooster!! 

Wij vinden dat heel vervelend, maar 

we volgen dit “bevel” wel op. Dus op 

vrijdag 21 december is er gewoon 

overblijf op school en zijn de kinderen 

om 15.00 uur vrij. 

Kerstdiner 
Op donderdagavond 20 december 
staat het jaarlijkse kerstdiner op het 
programma. Zie ook hiernaast onder 
“belangrijke data”. De kinderen zijn 
daarom ’s middags vrij. Aan de 
ouders wordt via een 
brief/schoudercom gevraagd of zij 
gerechten willen maken voor de 
kinderen in de klas. Het kan een voor-
hoofd- of nagerecht zijn. 
De kinderen hebben reeds een brief 
mee gekregen met alle informatie. 
Ook via schoudercom is de brief 
verstuurd. 
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Belangrijke data 

Dinsdag 18 december 
Kleuters nemen 
bestek/bord mee 
 
Woensdag 19 december 
Kleuters vrij en 
vrijdagmorgen naar 
school 
Groep 3 t/m 8 nemen 
bestek/bord mee 
 
Donderdagmiddag 20 
december 
Alle kinderen vrij i.v.m. 
kerstdiner 
 
Donderdagavond 20 
december 
Kerstdiner vanaf 17.30 
uur tot 18.45 uur 
 
Vrijdag 21 december 

Kleuters ’s morgens naar 
school 
Groep 3 om 12.00 uur vrij 
Groep 4 t/m 8 ’s middags 
“gewoon” naar school en 
om 15.00 uur vrij = 
kerstvakantie 
 
Maandag 7 januari 2019 

Nieuwjaarsborrel!! 
 
Dinsdag 15 januari 

Hoofdluiscontrole 
OR vergadering 
 
Woensdag 23 januari 

Nationale voorleesdagen 
Ontbijt op school 
 
Dinsdag 29 januari 
Studiemiddag: leerlingen 
’s middags vrij 
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Bestek/bord meenemen: 
Kleuters dinsdag 18 december 
Groep 3 /8 woensdag 19 december 
 

Verjaardagsfeest en de 
uitnodigingen  
We vinden het heel vervelend als 
kinderen/ouders de uitnodigingen 
voor een verjaardagsfeestje uitdelen 
in school of op het plein. Voor de 
kinderen die niet uitgenodigd worden 
is dit heel teleurstellend. Dus bij deze 
het verzoek om de uitnodigingen bij 
de kinderen in de brievenbus te doen. 
De adressen van de klasgenoten kunt 
u opvragen bij de leerkracht. Per post 
kan dus ook.  
Bedankt voor uw begrip. 

De week tegen het pesten 
In de week tegen het Pesten (eind 

september) heeft jullie school 

meegedaan met onze actie en 

ideeënbus. Uiteindelijk hebben we 

afgelopen vrijdag de winnaar bekend 

gemaakt; een leerling van groep 8 

van jullie school heeft gewonnen met 

zijn mooie slogan: 

“Pesten is niet okay, aardig zijn, doe 

maar mee!”. 

Jullie hebben een banner gekregen 

met deze uitspraak en de winnende 

leerling heeft een muismat gekregen 

met zijn eigen tekst erop. 

Hieronder vind je de oplossingen die 

jullie leerlingen hebben bedacht, geel 

gekleurd de uitkomst die wij als 

“beste” (naast die van Davey) hebben 

aangemerkt. 

Bedankt voor jullie medewerking! 

De Runde (61): 
Stop nu met pesten, Marit groep 6, 
Nina groep 6, Roan, Sannemieke 
groep 7, Britt groep 6, Tara groep 3, 

Bram groep 4,  Daan groep 6, Lindy 
groep 4,  
Met iemand praten bijv. met je 
ouders f met juf of opa oma, wie dan 
ook, Tessa 
Stop, stop, stop hou daarmee op, 
Alanah groep 4, Wesley groep 4, Noé 
groep 4, Jouke groep 3 
Ik wil dat pesten stopt omdat het niet 
leuk is, want zo komt diegene niet 
meer op school, Sanne groep 6 
Als iemand aan het pesten is, moet je 
hem of haar stoppen, Bart groep 6 
Ik ga niet meedoen met het pesten, 
Rick groep 6, Finn groep 6,  
Nooit zelf beginnen met pesten, Stijn 
groep 6 
Maak nooit ruzie, Sven groep 6 
Veel respect hebben voor elkaar, 
Dionne groep 6 
Pesten moet stoppen omdat de 
kinderen die gepest worden niet 
meer naar school durven, dus stop 
pesten, Desteny groep 6 
Pest is…..Madelyn groep 3 
Stop hou op, Roos groep 3, Robin 
groep 3, Lynn groep 3, Simon groep 3, 
Thom groep 3, Jesse groep 3, Brad 
groep 3, Jens, Nikki groep 3 
Stop met pesten dat is slecht voor je 
en het is niet leuk voor anderen, 
Chalandra groep 6 
Degene die pest op de grond gooien 
en zeggen STOP met pesten, Sem 
groep 6 
Oen oen oen, jij en Koen, Wesley 
groep 4 
Er tussen komen, Wesley groep 6 
Nooit vechten, Ivo groep 6 
Ooooo nee, ik help een ieder, Layla 
groep 4 
Zeggen stop, hou op, dit is niet leuk, 
Femke groep 6 
Stop met pesten anders kom ik je 
halen, Vera groep 6, anders krijg je 
met mij te maken, Marijn gr 8 
Ze weg sturen en aan de ouders 
doorgeven, Twan 
Kom voor jezelf op, dat is ook een 
superheldendaad, Raisha groep 6 
Pesten is niet okay, aardig zijn, doe 
maar mee! Davey groep 8 
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Wees lief tegen elkaar, stop! Stop! 
Esmee, groep 5, Dejon groep 8 
Met zijn tweeën ergens anders naar 
toe gaan en zeggen wat hij of zij 
gezegd heeft, Danisha groep 5 
Er tegen in gaan, Esmee groep 5b 
Naar de juf gaan,of naar iemand 
anders, geen naam, Isa groep 7 
Naar iemand gaan die groter is dan 
diegene, Zilia groep 7, Maaike groep 
7 
Met iemand praten bijv. met ouders 
Pesten is niet voor jou, maar ook niet 
voor een ander, Keano groep 6 
Become the antipest side, Semm 
groep 8 
Strijd tegen pesten net zoals ik, Jaro 
groep 8 
Pestverontreiniger is mijn naam, 
pesten weghalen is mijn taak, Sem 
groep 8. 
Help elkaar als iemand wordt gepest 
en niet mee pesten, Jaylen groep 6. 
 
Met hartelijke groet, 

Erika Santinge 

Gevraagd TSO-vrijwilligers 

(herhaling) 

De overblijfvrijwilligers vragen in 

verband met het feit dat UK en PUK 

stopt met de organisatie van het 

overblijven, meer vrijwilligers. Ze zijn 

per 1 januari 2019 met drie 

vrijwilligers en dat is soms niet 

genoeg. Als vrijwilliger hoeft u geen 

overblijfkosten voor uw kind(eren) te 

betalen en u krijgt ook nog per keer 

een vrijwilligersvergoeding (€ 6,00 

per keer). Sabrina, Sandra en Linda 

willen u er graag bij hebben. Ook al 

kunt u niet altijd, toch graag 

aanmelden! 

Voor meer informatie kunt u ook bij 

hen terecht. Natuurlijk kunt u 

hierover ook vragen stellen aan de 

locatieleider.  Trouwens een actieve 

opa of oma of iemand anders die u 

kent is ook welkom om te reageren!!! 

Laatste nieuws: we hebben vier 

aanmeldingen van mensen uit 

Emmercompascuum naar aanleiding 

van de advertentie in “het witte 

krantje”. Deze mensen nodigen we 

binnenkort een keer uit om mee 

draaien tussen de middag. Ook 

hebben twee ouders aangegeven 

soms wel te kunnen helpen!! 

Sandra Mulder gaat de website 

“overblijven met edith” beheren. De 

betalingen zullen vanaf januari 2019 

via een ander banknummer 

afgeboekt worden. Daarover krijgt u 

z.s.m. bericht. De heer Matthijs 

Venema zal als financieel deskundige 

Sandra hierin ondersteunen. Maar Uk 

en Puk is ook bereid ons de eerste 

maanden te helpen. 

Oud papierdata 

 
Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

14 januari 2019! 

Ouderbijdrage  
en nieuw banknummer (graag voor 1 
november betalen) 
(RABO banknummer is vervallen) 
Ouders betalen voor elk kind dat op 
school zit een vrijwillige 
ouderbijdrage. De or/mr beheert 
deze gelden en besteedt het onder 
andere aan de viering van Sint, Kerst, 
traktatie nieuwjaar, Paasontbijt, 
traktaties op sporttoernooien en het 
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betalen van inschrijfgeld,  de 
koningsdag en excursies. De 
penningmeester van de OR kan u 
inzage geven van de besteding van de 
ouderbijdrage. Zonder deze 
ouderbijdrage kunnen deze 
activiteiten niet bekostigd worden. 
Aan de ouders wordt tijdens het 
intake gesprek verteld dat de 
ouderbijdrage in principe vrijwillig is. 
In de overeenkomst staan o.a. de 
hoogte van de bedragen en de wijze 
van betalen vermeld. 

 
De school vraagt als vrijwillige 

bijdrage voor Schoolfonds € 20,-, te 

betalen in september via de bank 

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag ouderbijdrage, de naam en 

groep van het kind/de kinderen 

vermelden) 

Als uw kind in de loop van het 

schooljaar op school komt, betaalt 

het € 2,- per maand, gerekend vanaf 

de maand van toelating. 

Schoolreis en nieuw banknummer 

(graag betalen voor 1 april) 

(RABO banknummer is vervallen) 

€ 30,-, te betalen in februari tav 

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag schoolreis, de naam en groep 

van het kind/de kinderen 

GRAAG BETALEN voor 1 april. 
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