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Nieuwsbrief obs de Runde
Nieuwsbrief nr. 14
Maandag 15 april 2019

Beste ouders/verzorgers,
Mijn eerste drie weken op De Runde
zitten er al weer bijna op. Het waren
leuke, drukke weken, waarin ik kennis
heb gemaakt met de collega’s,
kinderen en veel ouders. Helaas heb
ik nog niet iedereen de hand kunnen
schudden. Als u het leuk vindt om
kennis te maken, dan bent u van
harte welkom om even binnen te
lopen. Mijn deur staat altijd open.
(Alleen als ik in gesprek ben, is de
deur tijdelijk even dicht). Ik vind het
belangrijk dat de drempel om binnen
te komen laag is. Uiteraard kunt u
ook altijd een afspraak met mij
maken.
Ik hoop op een goede samenwerking
met u!
Vriendelijke groeten van Yvonne
Gerdes

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

Ze komt dan twee keer per week
korte ondersteuning bieden aan
(groepjes) kinderen. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee.

Belangrijke data
Dinsdag 16 april
Cito-eindtoets groep 8
Woensdag 17 april
Cito-eindtoets groep 8
Donderdag 18 april
Cito-eindtoets
wereldoriëntatie
Schoolkrant mee

Ouderavond over
Inspectiebezoek

Vrijdag 18 april
Vrij (goede Vrijdag)

Enige tijd geleden heeft u van de
clusterdirecteur, Jeroen Imbos, een
brief gekregen over het onvoldoende
oordeel van de Inspectie. Achter de
schermen wordt inmiddels hard
gewerkt aan een verbeterplan. Ook
krijgen wij ondersteuning vanuit de
PO-raad (“De vliegende brigade”).
Om u op de hoogte te brengen van
het Inspectierapport en ons
verbeterplan, nodigen we alle
ouders/verzorgers uit op maandag 20
mei, om 20.00 uur. Ook de
wethouder van onderwijs is hierbij
aanwezig. Tijdens de avond krijgt u
informatie, maar is er uiteraard ook
gelegenheid tot het stellen van
vragen. Wij rekenen op een grote
opkomst!

Maandag 6 mei
Eerste schooldag na de
meivakantie
Dinsdag 7 mei
Hoofdluiscontrole
Donderdag 9 mei
Nieuwsbrief 15
Vrijdag 10 mei
Wethouder Robert Kleine
op werkbezoek
Dinsdag 14 mei
Schoolatletiek
Woensdag 15 mei
Schoolkamp groep 7 en 8
(tot en met vrijdag 17
mei)
Maandag 20 mei
Start flessenactie
Maandag 20 mei
Ouderavond n.a.v.
Inspectiebezoek
Donderdag 23 mei
Nieuwsbrief 16
Woensdag 29 mei
Einde flessenactie

Juf Janneke Lamain
Juf Janneke is al geruime tijd afwezig.
Gelukkig pakt ze na de meivakantie
weer wat taken op.

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Kinderen vrij
Vrijdag 31 mei
Kinderen vrij
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Nieuwe OR-leden gevraagd
Zoals u weet, houdt de ouderraad
zich bezig met het organiseren en het
begeleiden van activiteiten voor de
kinderen. Voorbeelden hiervan zijn
Sinterklaas, Kerst, Pasen, de
voorjaarsmarkt en de Avondvierdaagse. Als schoolteam zijn we heel
erg blij met de inzet en de hulp van
ouders, want zonder ouders kunnen
heel veel activiteiten anders niet
worden georganiseerd. Voor onze OR
zijn wij dringend op zoek naar nieuwe
leden. De OR vergadert 6 tot 7 keer
per jaar op een avond. Ieder OR-lid
kan zich opgeven voor bepaalde
activiteiten.
Wilt u de OR komen versterken?
Neem dan contact op met Yvonne
Gerdes (locatieleider@obs-runde.nl).
Kunnen we op u rekenen? Alvast
hartelijk bedankt!

Toestemming plaatsing
foto’s
Via SchouderCom kunt u aangeven of
u toestemming geeft voor het
plaatsen van foto’s van uw kind(eren)
op onze Facebookpagina, in de
Nieuwsbrief en in de Schoolkrant.

Nog niet alle ouders hebben hier op
gereageerd. Wilt u dat alsnog doen?
Het gaat om het bericht dat
afgelopen vrijdag is verstuurd.

Bezoek wethouder Kleine
Op vrijdag 10 mei komt wethouder
Robert Kleine op werkbezoek. Robert
Kleine heeft de portefeuille jeugd,
onderwijs, welzijn en cultuur. Het
gaat om een informeel bezoek om
vooral de dagelijkse gang van zaken
mee te maken. De wethouder wil
graag in gesprek met een aantal
kinderen en met de leerkrachten. Hij
combineert het bezoek aan De Runde
met een bezoek aan RKBS De
Hoeksteen. Het bezoek is gepland
tussen 11 en 12 uur.

Meivakantie
Aanstaande vrijdag begint de
meivakantie. Deze duurt tot en met
zondag 5 mei.

Het team van De Runde wenst
iedereen een hele fijne vakantie!

2

