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Welkom 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 
geen nieuwe leerlignen bij gekomen. 

  
Van de locatieleider 
Wat er allemaal wel niet gebeurt in 

de tijd tussen de vorige en de huidige 

nieuwsbrief: 

 Melissa groep 8 werd net 

geen eerste bij de 

voorleeswedstrijd in de 

bibliotheek van Emmen. Heel 

goed gedaan!! 

 Carnaval in Emmer-

Compascuum met groep 8 in 

de optocht. Geweldig!! 

 De 10-minutengesprekken en 

de adviesgesprekken met 

ouders van groep 8 zijn goed 

verlopen. 

 De handballers van groep 8 

deden gisteren mee met de 

finales in Zwartemeer. 

 Morgen vrijdag 15 maart 

staken de leerkrachten van 

de Runde…… alle kinderen 

een vrije dag…    

H. Alberts 

 

 

Ingangsdatum nieuwe 

locatiedirecteur 
Vanaf maandag 1 april zal op de 

Runde de nieuw benoemde 

locatiedirecteur mevrouw Yvonne 

Gerdes werkzaam zijn. 

Ondergetekende zal per 1 april tot 

aan zijn prepensioen andere 

werkzaamheden gaan verrichten voor 

OBO Emmen.  
Eind maart (week 13) zal ik zoveel 

mogelijk op school aanwezig zijn, 

zodat iedereen die dat wil even 

persoonlijk afscheid van mij kan 

nemen.  

We wensen Yvonne Gerdes veel 

werkplezier toe op de Runde. 

H. Alberts 

Yvonne Gerdes stelt zich 

voor 
Mijn naam is Yvonne Gerdes, 48 jaar, 

en moeder van twee kinderen: een 

dochter van 16 jaar en een zoon van 

14 jaar. Naast het bijwonen van de 

sportactiviteiten van mijn kinderen, 

haal ik ook voldoening uit lezen, 

muziek luisteren, leuke uitstapjes 

maken, tekenen, mijn drie katten en 

yoga. Ik hou van humor, gezelligheid, 

goede gesprekken en mensen om me 

heen.  

Vanaf maandag 1 april ben ik de 

nieuwe locatiedirecteur op De Runde. 

Op dit moment werk ik nog als 

locatiedirecteur op basisschool Op ’t 
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Belangrijke data 

 
 
Vrijdag 15 maart 

Onderwijsstaking (zie 
hiernaast) 
 
Woensdag 20 maart 

voorjaarsmarkt 
 
Maandag 25 maart 

Oud papier aan de straat 
 
Donderdag 28 maart 

Stapel gezond (ik eet het 
beter) Smaaklessen voor 
gr. 5 t/m 8 
 
Maandag 1 april 

MR vergadering 
 
Dinsdag 9 april 

Praktisch 
verkeersexamen  
groep 7-8 
Schoolfotograaf 
 
Woensdag 8 april 

Kleuters vrij en 
vrijdagmorgen 12 april 
naar school 
 
Vrijdag 12 april 

Koningsspelen 
De kleuters ’s morgens 
naar school 
 
Dinsdag 16 april 

Cito-eindtoets groep 8 
 
Woensdag 17 april  

Cito-eindtoets groep 8 
 
Donderdag 18 april 

Cito-eindtoets 
wereldoriëntatie 
Schoolkrant mee 
 
Vrijdag 18 april 

Vrij (goede Vrijdag) 
 
Maandag 6 mei 

Eerste schooldag na de 
meivakantie 
 
Obs De Runde 
Runde zz 84 
7881 HP  
Emmer-Compascuum 
0591-351446 
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Veld, waar ik mijn werkzaamheden 

aan het afronden ben. Ik ben al een 

paar keer op De Runde geweest om 

kennis te maken met de collega’s. 

Vanaf 1 april maak ik graag kennis 

met de kinderen en hun 

ouders/verzorgers.  

Ik kijk er naar uit om samen met jullie 

verder te bouwen aan een kwalitatief 

goede en prettige (nieuwe) school 

voor de kinderen in Emmer-

Compascuum. 

We zien elkaar gauw! 

 

Vriendelijke groeten van Yvonne 

Gerdes  

Jessica Jonkman de nieuwe 

onderwijsassistent 
De vacature voor onderwijsassistent 

is nu ook ingevuld. Jessica Jonkman 

werkt nu als onderwijsassistent in 

met name de combinatiegroep 5b-7. 

Ze werkt op de Runde op maandag en 

woensdag. Daarnaast werkt ze op 

dinsdag op de Dreef. We wensen 

haar natuurlijk veel werk[plezier en 

hoepen dat de kinderen die ze extra 

helpt er veel baat bij hebben. 

 

Fietscontrole maandag 11 

maart 

Helaas hadden maar 9 kinderen van 

de 30 een fiets mee naar school 

genomen op maandagmorgen 11 

maart. 

Als dinsdag 9 april het praktische 

verkeersexamen wordt afgenomen, 

mogen kinderen alleen mee doen als 

hun fiets  in orde is. 

Van de 9 gekeurde fietsen werden er 

7 geheel goed gekeurd en van 2 

fietsen werkte de verlichting niet. Dat 

noemen ze dan “dagfietsen”.  

 

Onderwijsstaking vrijdag 15 

maart 
Alle leerkrachten van de Runde die op 

vrijdag 15 maart werken hebben te 

kennen gegeven te gaan staken.  U 

heeft via schoudercom bericht gehad 

dat de kinderen van de Runde die 

vrijdag geen les zullen krijgen. 

Stakende leerkrachten mogen 

namelijk niet worden vervangen. 
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Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

25 maart 

29 april 

3 juni 

8 juli 

12 augustus 

16 september 

21 oktober 

25 november 

30 december 

STIBAT en lege batterijen 
In de hal van school staat een ton 

voor het inleveren van al uw lege 

batterijen. 

We doen dit samen met de 

organisatie : “STIBAT”. 

Voor iedere kilo lege batterijen 

ontvangt de school punten. 

De punten kunnen we inleveren voor 

speelgoed op het plein of in het 

lokaal.  

Dus vanaf heden: al uw lege 

batterijen mee naar school nemen en 

in de ton legen!! 

 

Welke batterijen mogen wel: 

van fotocamera’s 

knoopcellen 

smartphone-accu’s  

powerbanks 

laptop-accu’s  

de “normale” batterijen (B-C-AA-AAA-9V) 

Wat mag NIET: 

geschakelde batterijen 

aandrijfaccu’s 

drone accu’s  

fietsaccu’s  

batterijen pakketten 

“Luizenmoeders” gevraagd 
Hierbij een dringende oproep om de 

school te helpen met het controleren 

van hoofdluis. Na iedere vakantie 

staat dit gepland op de kalender. 

Helaas is de huidige groep ouders die 

dit altijd heeft gedaan erg uitgedund. 

Hopelijk geeft u zich op om te helpen. 

Graag even aan de leerkracht melden 

als u mee wilt helpen. 

De TSO de Runde 
We hebben een vereniging TSO de 

Runde opgericht. Deze  verzorgt 

vanaf 1 januari 2019 nu zelf het 

overblijven.   

Op dit moment kan de TSO-

vereniging wel een paar vrijwilligers 

gebruiken. U ontvangt per keer € 6,00 

en voor uw kind(eren) hoeft u dan 

niets te betalen. 

We hopen dat een paar ouders of 

familieleden of kennissen van u  zich 

hiervoor opgeven! 

Bij voorbaat dank, 

De TSO-vrijwilligers 

Berichtje uit de ouderraad. 
We zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen van de 
voorjaarsmarkt. Het duurt nog even, 
maar er moet dan ook veel gebeuren. 
Zoals jullie allemaal weten is er op de 
Runde woensdag 20 maart een 
voorjaarsmarkt. 
Op deze dag zoeken wij nog ouders 
die mee willen helpen.  
U kunt zich opgeven bij Sharon 
Knorren of bij juf Marloes. 
We horen graag van jullie. 
 
Groet de OR. 
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Ouderbijdrage  
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 
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. 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De school vraagt als vrijwillige 

bijdrage voor Schoolfonds € 20,-, te 

betalen in september via de bank  

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag bij de 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   

€ 30,- te betalen in februari t.a.v. 

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag bij de schoolreis, de naam en 

groep van het kind/de kinderen 

GRAAG BETALEN voor 1 april. 
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