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Van de locatieleider

Ook lunchen we vrijdag 21 december
op school met de groepen 4 t/m 8.
We hanteren dan het continu rooster.
Om 14.00 uur begint voor iedereen
de kerstvakantie.

Deze week hebben we de
spreekavonden.

Groep 6 en de SOVA training

Dinsdag 4 december hebben we een
continurooster. De kinderen moeten
hun lunch mee naar school nemen.
Om 14.00 uur is iedereen vrij.

Groep 6 is weer gestart met de SOVA
training. Een keer per week gaan de
leerlingen in een groepje naar
Marlijn.

Dinsdag 11 december zijn de kleuters
vrij i.v.m. een studiedag van de
kleuterleerkrachten van ons cluster.

Ze hebben de afgelopen keren
gepraat over de emoties en hoe daar
mee om te gaan.

We vieren kerst op school dit jaar op
donderdagavond 20 december. De
reden hiervan is dat we 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. We ruimen op
vrijdagmorgen 21 december alles op
(o.a. de kerstboom) en de kinderen
krijgen deze ochtend al hun
gemaakte werkstukjes mee naar huis.
Dus neem hiervoor een tas mee naar
school.

Centraal staat steeds dat ieder kind
zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar
eigen daden. Hier kunt u uw kind
thuis ook op wijzen. Daarnaast
hebben ze elkaars kwaliteiten
benoemd en complimenten aan
elkaar gegeven.

Welkom
De laatste twee weken zijn er geen
nieuwe kinderen op school gekomen.

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)!!

De SOVA zal nog een aantal weken
duren.
In de klas zijn we bezig met de regels
en het gedrag op het schoolplein. Na
de pauze gaan we in op de positieve
dingen: ” wat is goed gegaan in de
pauze en wat was leuk.”
Kinderen die nare ervaringen hebben
gehad (ruzie) en daar over willen
praten kunnen dit om 12 uur of om
15.00 uur doen. Dan heb ik ook
voldoende tijd om hiernaar te

Belangrijke data
Dinsdag 27 en
donderdag 29 november
10-minutengesprekken
Donderdag 29 november

GMR vergadering
Dinsdag 4 december
Sinterklaasviering op de
Runde
Continurooster (lunch
mee naar school) en om
14.00 uur vrij
Maandag 10 december
Oud papier aan de straat
Dinsdag 11 december
kleuters vrij!!
Woensdag 19 december
Kleuters vrij en
vrijdagmorgen naar
school
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
Continurooster (14.00
iedereen kerstvakantie)
Maandag 7 januari 2019
Nieuwjaarsborrel!!
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luisteren en eventueel te bespreken
wat we hieraan kunnen doen.
Juf Thea

Klassenouders (up-date)
Saskia Groen, de moeder van Esmee
uit groep 2 is de klassenouder van de
kleutergroep.
Groep 3: Aniek (moeder van Jesse) en
Marloes (moeder van Ryan)
Voor groep 4-5a zijn de
klassenouders Patricia Winkels en
Rosni Vonk.
Groep 6: Nalini (moeder van Raïsha)
Liana Groenheijde en Gonda Kuiper
zijn samen de klassenouders voor
groep 5b en groep 7.
Groep 8: Sharon Knorren.

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!!!

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.

Ouderraad
De tweede OR vergadering is alweer
geweest. Als ouderraad zijn we volop
bezig met de voorbereidingen voor
Sinterklaas. Daarna volgt de
voorbereiding voor de Kerst. Een
leuke en drukke tijd.
De OR kan ook geregeld hulp van
ouders gebruiken bij een activiteit.
Ben jij zo iemand die veel plezier
heeft in het organiseren van
activiteiten voor kinderen? Vind je
het ook leuk om in teamverband te
helpen? Neem dan echt even contact
met ons op! Wij kunnen altijd hulp
van ouders gebruiken bij de vele
activiteiten. Contactpersoon
Sharon Knorren.
De ouderraad

Laatste nieuws: we hebben vier
aanmeldingen van mensen uit
Emmercompascuum naar aanleiding

2

Oud papierdata

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.

Het oud papier kunt u aan de straat
zetten op:
10 december
14 januari 2019!

GRAAG BETALEN voor 1 november!!

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
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

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.

Feestdagen en
lekkernijen
Houden jullie ook zo van de
feestdagen, maar bang dat je
hierdoor op 1 januari aan gezonde
voornemens moet beginnen? Niet
doen! Gewoon genieten is het
sleutelwoord, maar wel met mate!
Enkele tips om de feestdagen gezellig
en niet al te ongezond te maken, ook
met name voor je kind:
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1. Zorg dat je voldoende vocht binnen
krijgt. En daarmee bedoel ik
natuurlijk geen warme chocolade
melk;). Honger en dorst worden vaak
met elkaar verward. Het is daarom
belangrijk om minimaal 2 liter water
per dag binnen te krijgen. Bij
kinderen is dit net iets minder.
2. Verbied geen voedingsmiddelen. Er
bestaan namelijk geen producten die
de label ‘goed’ of ‘fout’ hebben, het
gaat om je voedingspatroon in het
algemeen. Zodra 80% goed is, heb je
nog genoeg ruimte over om
producten te nuttigen waar je zo van
houdt. Zodra je namelijk voor jezelf
besluit ‘ik mag geen chocolade meer
eten’, wordt de trek in chocolade
alleen nog maar erger! Denk maar
aan vroeger als je moeder zei dat je
niet later dan 10 uur thuis mocht
komen……..
3. Spreek met je omgeving af om de
snoeppot met gezonde
tussendoortjes te vullen. Zet
bijvoorbeeld een fruitschaal op tafel
i.p.v. een pot met pepernoten. Zodra
je deze uitdaging aangaat met jouw
omgeving bevindt iedereen zich in
hetzelfde schuitje en is het
gemakkelijker om de verleiding te
weerstaan, simpelweg door deze te
elimineren.
4. Haal niet ver van tevoren al het
snoepgoed in huis. Dan maak je de
verleiding alleen maar groter. Jij en ik
weten beide heel erg goed dat die zak
pepernoten waarschijnlijk 5
december toch niet haalt. Zorg er dus
voor dat je niet elke week een zakje
meeneemt, want het is zonde om
elke keer 10 kilometer te rennen voor
twee handjes.
5. Maak afspraken met jezelf. Als het
je een hele week gelukt is om van al
het lekkers af te blijven, kan je in het
weekend een handje pepernoten of
een stukje chocolade nemen. Zo
wordt het geen alledaagse gewoonte
en hoef je jezelf ook niets te
ontzeggen of schuldig te voelen.

6. Schep tijdens het kerstdiner niet x
aantal keer op. Eet van alles wat,
maar niet teveel.
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 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
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