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Welkom 
Er zijn op dit moment geen nieuwe 
kinderen op school gekomen. 
  

Van de locatieleider 

Deze keer geen lange nieuwsbrief. 

We zijn als team druk bezig met het 

verwerken van de toetsuitslagen van 

CITO en met het in orde maken van 

de rapporten van de kinderen. Het 

eerste rapport krijgen de kinderen 

volgende week donderdag mee naar 

huis. 

Na de voorjaarsvakantie zijn de 10-

minutengesprekken. De 

uitnodigingen hiervoor worden deze 

week nog verstuurd. 

Dus na volgende week, vanaf 

maandag 18 februari, een week 

vakantie en daarna gaan we er weer 

met frisse moed tegenaan. 

Juf Janneke is helaas nog steeds 

afwezig, maar we hopen dat ze 

spoedig weer haar taak als leerkracht 

kan oppakken. 

Juf Thea meldde mij vandaag dat ze 

hoogstwaarschijnlijk komende 

maandag weer aan het werk gaat. 

Gelukkig maar, want deze week 

hadden we niet iedere dag een 

invalkracht. Daardoor waren ook wij 

genoodzaakt groepen om beurten 

een dag(deel)  thuis te laten (groep 6 

, groep 8).  

 

H. Alberts 

Oud papierdata 

 
Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

18  februari 2019 

25 maart 

29 april 

3 juni 

8 juli 

12 augustus 

16 september 

21 oktober 

25 november 

30 december 

Berichtje uit de ouderraad 
(herhaling) 
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. 
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Belangrijke data 

Donderdag 7 februari 
Studiemiddag: leerlingen 
’s middags vrij 
GMR vergadering 
 
Dinsdag 12 februari 
OR vergadering 
 
Woensdag 12 februari 
Studiedag (leerlingen 
vrij) 
 
Donderdag 14 februari 
Eerste rapport mee 
 
Maandag 18 t/m vrijdag 
22 februari 
Voorjaarsvakantie 
 
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 
 
 
Obs De Runde 
Runde zz 84 
7881 HP  
Emmer-Compascuum 
0591-351446 
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We horen graag van jullie. 
 
Groet de OR. 

Ouderbijdrage  
en nieuw banknummer   
(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 

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. 

 

 

 

Voor kinderen van 4 tot 18 
jaar geldt de volgende 
beweegrichtlijn: 

 Bewegen is goed, meer 

bewegen is beter!! 

 Doe minstens elke dag een 

uur aan matig intensieve 

inspanning (stevig fietsen, 

joggen, zwemmen). Langer, 

vaker en/ of intensiever 

bewegen geeft extra 

gezondheidsvoordeel! 

 Doe minstens driemaal per 

week spier- en 

botversterkende activiteiten!: 

Botversterkende activiteiten 

bestaan uit krachttraining en 

activiteiten waarbij het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKu5-E8I_SAhVGWxoKHWjyDtQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanderbout.nl%2Findex.php%2F2-wijkblad&psig=AFQjCNEeV8sbFS6j-BV1iwrEYpqtQd2eGQ&ust=1487171409038166
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lichaam met het eigen 

gewicht wordt belast, zoals 

springen, gewichtheffen, 

traplopen, wandelen, 

hardlopen en dansen. 

Spierversterkende activiteiten 

(krachttraining of de 

combinatie van kracht- en 

duuractiviteiten) omvatten 

activiteiten om kracht, 

uithoudingsvermogen en 

omvang van de spieren te 

verbeteren. Voorbeelden zijn 

krachttrainingsoefeningen 

met eigen lichaamsgewicht 

en duuractiviteiten als fietsen 

en zwemmen. 

 En: voorkom veel stilzitten! 

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 06-
11977862 
 

 
   
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


