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Nieuwsbrief obs de Runde
Nieuwsbrief nr. 12
Donderdag 7 februari 2019

Welkom
Aïcha Lubberts en Sven Kollenaar zijn
nieuw bij ons op school gekomen in
de kleutergroep ( de instroomgroep).
We wensen hun beiden een
geweldige basisschooltijd toe op de
Runde!

Van de locatieleider
Er zijn nogal wat veranderingen op
komst heeft u kunnen lezen.
Ondergetekende zal naar alle
waarschijnlijkheid vanaf 1 september
gaan genieten van de prepensioen
regeling. Mijn opvolger is reeds
bekend. Mevrouw Yvonne Gerdes, nu
nog locatiedirecteur van obs Op ’t
Veld in Barger-Oosterveld is benoemd
als locatiedirecteur van obs de
Runde. Er is nog overleg over de
datum van haar eerste werkdag op de
Runde.
Gedurende lange tijd werken we als
team intensief aan het verbeteren
van de onderwijskwaliteit van school.
De onderwijsresultaten zijn de laatste
jaren steeds beter geworden. Helaas
konden de inspecteurs tijdens het
inspectiebezoek de school nog geen
voldoende geven. Groep 8 van school
scoorde drie keer op rij onder de
landelijke norm.
Het team, met groepsleerkracht juf
Marloes Menzen en de 14 groep 8
kinderen voorop, is er zo goed als
zeker van dat we met de huidige

www.obs-runde.nl
administratie@obs-runde.nl
Facebook

groep 8 WEL een voldoende
eindscore gaan halen op de eindcito.
Wat ook opvallend te noemen is, zijn
de goede tussentoetsresultaten van
de andere groepen. In vergelijking
met de andere scholen van ons
cluster scoort de Runde behoorlijk
goed. Daar zijn we dan ook best trots
op.
Kortom: we blijven hard werken aan
de onderwijskwaliteit en we gaan
samen met de kinderen verder op de
ingeslagen weg. We blijven positief!!
“de Runde geeft elk kind
de kans om trots op zichzelf te
zijn.”
H. Alberts

Belangrijke data
Maandagmiddag 4
maart
Rosenmontag en de
kinderen ’s middags vrij!!
Dinsdagmorgen 5
maart
Hoofdluis controle
10-mimutengesprekken
Adviesgesprek V.O.
groep 8
Donderdag 7 maart
10-minutengesprekken
Adviesgesprek V.O.
groep 8
Woensdagmiddag 13
maart
Handbalwedstrijden
groep 7-8 Zwartemeer
Vrijdag 15 maart
Onderwijsstaking (zie
hiernaast)
Woensdag 20 maart
voorjaarsmarkt
Donderdag 28 maart
Stapel gezond (ik eet het
beter)

Onderwijsstaking vrijdag 15
maart
Alle leerkrachten van de Runde die op
vrijdag 15 maart werken hebben te
kennen gegeven te gaan staken. We
hebben nog geen bericht ontvangen
van ons bevoegd gezag, maar we
gaan er van uit dat de kinderen die
vrijdag geen les zullen krijgen.
Stakende leerkrachten mogen
namelijk niet worden vervangen.
U krijgt hierover nog bericht van het
bevoegd gezag. Maar u kunt nu alvast
voor opvang gaan zorgen voor uw
kind(eren).
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Folders minimaregelingen
2019
De school heeft een flink aantal
folders ontvangen met betrekking tot
de minimaregelingen 2019 van de
gemeente Emmen.
Als u een laag inkomen heeft (op
sociaal minimum of iets daarboven),
kunt u in aanmerking komen om via
deze regeling de schoolreizen,
contributie sportclubs etcetera te
betalen. Men noemt dit het
“kindpakket”.
De folders liggen ook in een rekje bij
de kleuteringang.
Ouders kunnen ook via “het
participatiefonds” van de gemeente
Emmen proberen in aanmerking te
komen voor dergelijke financiële
ondersteuning.
Vragen hierover? Bel dan 150591
Oud papierdata

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

Juf Janneke
Juf Janneke is nog steeds thuis. Haar
man is ernstig ziek, maar ze komt nog
niet naar school omdat ze haar enkel
heeft gebroken. Heel veel pech voor
haar.
Laatste bericht: juf Janneke probeert
toch een keer na schooltijd op school
te komen!

Schooljudo
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen
weer school judolessen tijdens de
gym. Het is op dinsdag 26 februari en
op 5 en 12 maart.

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 fotocamara’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
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De TSO de Runde
We hebben een vereniging TSO de
Runde opgericht. Deze verzorgt
vanaf 1 januari 2019 nu zelf het
overblijven. Voor de ouders is er
eigenlijk niets veranderd, maar de
TSO mensen hebben het de
afgelopen weken erg druk gehad.
Samen met de vorige instantie “Uk en
Puk” hebben ze geprobeerd met
name “de digitale organisatie” van
het overblijven onder de knie te
krijgen. Denk aan het beheren van de
website “overblijven met edith” en
het afhandelen van de automatische
betalingen m.b.v. een nieuw rabo
bank nummer. Een heel gedoe, maar
het gaat tot op heden naar wens. Met
heel veel dank aan de TSO
vrijwilligers en Evi Potze van Uk en
Puk.

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.

www.actiefinemmen.nl
en meld je weer aan voor 1 of
meerdere activiteiten van de Brede
School Emmercompascuum.
Directe link naar de Brede School
Emmercompascuum
https://www.actiefinemmen.
nl/LeefModule/Details/1844
Aanmelden kan tot en met
vrijdag 3 maart
Heeft u hulp nodig bij de website of
zijn er nog vragen dan kunt u contact
opnemen met Alina Kuper.
@ a.kuper2@kpnplanet.nl

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.

Brede School
Ga snel naar de site
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Vrijwillige ouderbijdrage



Doe minstens elke dag een
uur aan matig intensieve
inspanning (stevig fietsen,
joggen, zwemmen). Langer,
vaker en/ of intensiever
bewegen geeft extra

De school vraagt als vrijwillige
bijdrage voor Schoolfonds € 20,-, te
betalen in september via de bank

gezondheidsvoordeel!


Doe minstens driemaal per
week spier- en

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.

botversterkende activiteiten!:
Botversterkende activiteiten
bestaan uit krachttraining en
activiteiten waarbij het
lichaam met het eigen
gewicht wordt belast, zoals
springen, gewichtheffen,
traplopen, wandelen,

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

hardlopen en dansen.

GRAAG BETALEN voor 1 april.

uithoudingsvermogen en

Spierversterkende activiteiten
(krachttraining of de
combinatie van kracht- en
duuractiviteiten) omvatten
activiteiten om kracht,

omvang van de spieren te
verbeteren. Voorbeelden zijn
krachttrainingsoefeningen
met eigen lichaamsgewicht
en duuractiviteiten als fietsen
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt
de volgende beweegrichtlijn:


en zwemmen.


En: voorkom veel stilzitten!

Bewegen is goed, meer
bewegen is beter!!
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EMMER-COMPASCUUM GEZOND
Gezondheid is een belangrijk thema
in de huidige samenleving. Om
Emmer Compascuum gezonder te
maken, hebben een aantal
enthousiaste inwoners en
professionals de handen in elkaar
geslagen. Samen met de gemeente
Emmen zetten zij de schouders onder
het project ‘Emmer Compascuum
Gezond’, waarbij er vele initiatieven
worden ontplooid om gezondheid in
de meest brede zin van het woord te
stimuleren en waarin vooral ook
onderling verbinding met elkaar

kunnen wij er al eerder van
genieten!
Omdat bewegen erg belangrijk is
voor onze gezondheid, is het
heerlijk nu een flinke wandeling te
maken!
Tip: In de lente zijn er op veel
dagen lammetjesdagen. Neem
eens een kijkje en maak er een
mooie wandeling achteraan!

wordt gezocht.
Maandelijks zal er een nieuwtje,
informatie of een wist-je-datje
over gezondheid in de nieuwsbrief
van uw school staan.
Voor meer informatie over EC
gezond kunt u contact opnemen met
Pia Elenbaas op telefoonnummer 0611977862

Trek er op uit in het voorjaar!!
Het voorjaar is voor veel mensen
het mooiste seizoen: de natuur
komt ineens weer tot leven,
bomen krijgen bladeren, bloesem
danst over de takken, de vogels

laten hun aanwezigheid gelden
met vrolijk gezang en natuurlijk
met kuikentjes die gevoed moeten
worden.
Officieel start het voorjaar/de
lente pas op 20 maart, maar met
het mooie weer van dit moment
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