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VAN DE REDACTIE
In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle 
mooie ontwikkelingen. Daarnaast komt onze nieuwe 
website ook steeds meer tot leven. Neem dus regelmatig 
een kijkje op www.obs-mende.nl.
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Beste ouders/verzorgers, 
Vóór de meivakantie is bekend geworden dat ik de locatiedirecteur 
van de Mende word. Daar ben ik ontzettend blij mee. Het betekent 
dat ik leiding ga geven aan het fusietraject van de Runde en de 
Meent. Op dit moment ben ik werkzaam op de Runde, maar na de 
zomervakantie word ik ook de locatiedirecteur van de Meent. 

Met de teams van beide scholen gaan we de ontwikkelingen die 
we al hebben ingezet voortzetten. De teams gaan nauwer en vaker 
met elkaar samenwerken om het onderwijs en alles wat daar mee 
samenhangt op elkaar af te stemmen. Er zijn al hele mooie stappen 
gemaakt, maar komend jaar zetten we de puntjes op de i. 

Het afgelopen schooljaar was een vreemd schooljaar door alle 
coronamaatregelen. De leerkrachten hebben veel online lesgegeven 
en er is veel online vergaderd. Ondanks de beperkende maatregelen 
hebben we op de scholen niet stil gezeten. Zo is er bijvoorbeeld 
gewerkt aan het naamgevingstraject. Met de werkgroep 
‘communicatie en pr’ is (in samenwerking met Baaz & co) gekozen 
voor een filmpje om de naam feestelijk te onthullen. 
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Bekijk de feestelijke 
onthulling van de naam 

op obs-mende.nl!

Heeft u vragen,
 tips of opmerkingen, 

neem dan gerust 
contact met mij op. 

mailto:y.gerdes%40oo-emmen.nl?subject=
https://www.obs-mende.nl/
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NIEUW(S)BOUW

De plannen voor de nieuwbouw vorderen gestaag. De architect heeft de ontwerpfase inmiddels  
afgerond en de gemeente heeft de aanbestedingsprocedure voor de bouw opgestart. Bij zo’n 
aanbestedingscommissie kunnen bouwbedrijven en installatiebedrijven aangeven tegen welke prijs en 
onder welke voorwaarden zij de bouw van de school kunnen realiseren. 

Daarnaast wordt er in 
verschillende werkgroepen 
hard gewerkt aan de details 
van de school. Zo wordt 
er bijvoorbeeld door een 
commissie van de gezamenlijke 
gebruikers (scholen en 
voorscholen) nagedacht over 
het schoolplein, zijn de kleuren 
van de vloeren vastgesteld en 
is er een verkeerscommissie, 
waarin ook ouders zitting 
hebben, die nadenkt over de 
verkeersstromen rondom de 
school. 

Allemaal mooie ontwikkelingen 
die ervoor gaan zorgen dat er 

straks een mooie school wordt 
gebouwd waarin we met veel 
plezier naar school gaan.

Binnenkort zal de architect een 
animatiefilmpje maken van 
de school waarin iedereen 

kan zien hoe de school er van 
binnen en van buiten uit zal 

gaan zien. 

Zodra dit filmpje klaar is 
zullen we dit met u delen via 
Schoudercom. 
 
Zo is er bijvoorbeeld gekozen 
voor ruime lokalen en komt 
er telkens tussen 2 lokalen 

een ruimte waarin leerlingen 
zelfstandig kunnen werken. 
Ook hebben 2 lokalen telkens 
een eigen toilet en vanuit 
twee lokalen kan er makkelijk 
samengewerkt worden door 
de schuifdeuren naar de 
tussenruimte open te zetten. 

Daarnaast heeft Openbaar
Onderwijs zich sterk gemaakt
voor een achteruitgang richting
de Deele. Loopt u door deze 
uitgang, dan zit u tussen de 
kleutergroepen en de
voorschool in. 

Het filmpje is opgenomen bij FC Emmen en gemaakt door Jordi van 
der Werf. Het filmpje is met ouders gedeeld via SchouderCom en is 
ook nog te zien op de website; www.obs-mende.nl.

Na de onthulling van de naam hebben alle kinderen een mooie 
blauwe rugtas gekregen en heeft het gezin dat de naam ‘Mende’ 
heeft bedacht een heerlijke slagroomtaart gekregen. Met de naam 
van de school en het definitieve ontwerp van de Mende komen de 

samenvoeging en de verhuizing een stuk dichterbij en 
begint het steeds meer te leven. Natuurlijk blijft het 

onze hoogste prioriteit om de kinderen goed les te 
blijven geven. De kinderen worden ook steeds meer 
meegenomen in het traject en we gaan ze goed 
voorbereiden op de verhuizing. 

Ik verheug me erop om samen met mijn 
collega’s, de kinderen, de ouders/verzorgers en 
alle anderen die bij de school betrokken zijn, te 
bouwen aan een prachtige nieuwe school in 
het centrum van Emmer-Compascuum!

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
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Ik ben Simon Gelijk en ik zit in groep 5 obs de 
Runde. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te 
zitten. Je kan meedenken over de regels en je weet 
meer dan de rest! 

Wat is een leerlingenraad?

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen 
klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken 
willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school 
belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om 
erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet 
gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van 
de leerlingenraad.

LEERLINGENRAAD

Ik ben Sophie 
Groen en ik zit 
in groep 7 van 
obs de Runde. 
Ik vind het 
leuk om mijn 

mening te delen, te luisteren 
naar andere ideeën en dat 
doe je in de leerlingeraad. 
Je denkt mee met de 
school.

Ik ben Alanah 
Venema en 
ik zit in groep 
6 van obs 
de Runde. 
Ik zit in de 

leerlingenraad, omdat de 
kinderen uit mijn klas mij 
hebben gekozen, omdat ik 
leuke ideeën had voor het 
schoolplein. Het lijkt me ook 
leuk om een tennisbaan te 
maken op het schoolplein!

Ik ben Raïsha 
Venema en 
ik zit in groep 
8 van obs 
de Runde. 
Ik ben in de 

leerlingenraad gegaan, 
om mee te denken voor 
de nieuwe school. En het 
leukste vind ik dat wij mee 
mogen beslissen. Op dit 
moment bedenken we 
iets hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat iedereen zijn 
spullen opruimt na het 
buitenspelen!

Ik ben Bart 
Weggemans 
en ik zit in 
groep 8 
van obs de 
Runde. Ik 

wilde in de leerlingenraad, 
omdat ik leuke ideeën heb. 
En ik heb ervaring, ik zit in 
de Brede school commissie. 
Mijn idee wat veel kinderen 
leuk vonden was een groot 
gala feest organiseren aan 
het eind van het jaar!

Hoe werkt een leerlingenraad?
•  In de groepen 5, 6, 7 en 

8 worden verkiezingen 
gehouden. Je vertelt waarom 
jij in de leerlingenraad moet 
komen.

•  In elke groep wordt één 
leerling gekozen die namens 
de groep het woord zal voeren 
in de leerlingenraad. 

•  De leerlingenraad komt een 
aantal keer per jaar bij elkaar, 
onder schooltijd.

•  De leden van de 
leerlingenraad vertellen in hun 
eigen klas wat er is besproken 
in de leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?
Iedereen zal misschien wel iets 
kunnen bedenken waarin de 
school nog verbeteren kan. 

Maar hoe maak je 
jouw ideeën bekend?

En hoe vergroot je de kans 
dat die ideeën ook worden 
uitgevoerd? 

Een leerlingenraad kan 
meedenken met de 
leerkrachten en zal aan de slag 
gaan met de ideeën die ze 
binnenkrijgen. 
Met een groep sta je 
sterker dan alleen. 
Deze raad kan zich ook 
bezighouden met het 
meedenken over de 
organisatie van allerlei 
activiteiten zoals de kerstviering, 
schoolplein, nieuwe school, 
keuzemiddag en nog veel 
meer!

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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Hoi! Ik ben Tessa Vis en ik zit in groep 8 van obs de Meent. Ik wilde graag in de 
leerlingenraad omdat ik het leuk vind om ideeën in te brengen. Daarnaast zit ik ook in 
de Kinderraad van Emmercompascuum. Ik heb dus al wel wat ervaring! Maar na dit 
schooljaar stopt dit voor mij, omdat ik dan de basisschool ga verlaten.

Verkiezing
•  Elk schooljaar worden nieuwe verkiezingen gehouden.
•  Tijdens deze verkiezingen wordt uit de groepen 5, 6, 7 en 8 één 

leerling uitgekozen, die het hele jaar in de leerlingeraad zit.
•  Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 stemmen in hun eigen klas voor een 

klasgenoot.
•  Tijdens het stemmen mag je maar voor één leerling stemmen.
•  Juffen stemmen niet.

LEERLINGENRAAD - VERVOLG VAN VORIGE PAGINA

Hoi! Ik 
ben Cindy 
Geerdink en 
ik zit in groep 
5 van obs 
de Meent. 

Ik wilde graag in de 
leerlingenraad omdat het 
me leuk lijkt om mee te 
denken over de inrichting 
van de school. Tot nu toe 
vind ik het ook erg leuk. 

Hoi! Ik ben 
Daniël van 
Dijken en ik zit 
in groep 7 van 
obs de Meent. 
Ik wilde graag 

in de leerlingenraad omdat 
ik wil helpen een steeds 
betere school te creëren. 
Het is echt leuk dat we over 
de nieuwe school mee 
mogen beslissen en ik zou 
graag nog meedenken over 
het nieuwe schoolplein.

Hoi! Ik ben 
Ronan Oost 
en ik zit in 
groep 6 van 
obs de Meent. 
Ik wilde 

graag in de leerlingenraad 
omdat ik het leuk vind om 
dingen te bedenken en 
om te discussiëren. Ik vind 
het heel leuk dat we met 
z’n allen over de nieuwe 
school praten en nadenken 
over hoe het er uit moet 
komen te zien. Graag zou 
ik nog meedenken over het 
meubilair, en dan met name 
over zachtere zitvlakken 
op de stoelen. En natuurlijk 
zou ik graag weer een 
voetbalkooi zien op het 
nieuwe plein!

Hoi! Ik ben 
Macey 
Moorman en 
ik zit in groep 
8 van obs de 
Meent. De 

leerlingenraad leek me leuk 
omdat je dan ook dingen 
mag beslissen. Het is ook 
leuk en best spannend dat 
wij soms al dingen eerder 
mogen weten en bespreken 
dan de rest van de 
leerlingen, zoals tijdens het 
overleg voor de keuze van 
een naam voor de nieuwe 
school!

Waarover kan de leerlingenraad 
vergaderen?
•  De leerlingenraad neemt 

ideeën mee vanuit de klas.
•  Leden van de leerlingenraad 

worden aangesproken.
•  Leden van de leerlingenraad 

komen zelf met ideeën.
•  De juffen kunnen 

bespreekpunten inbrengen.
•  Punten vanuit de 

leerlingenraad kunnen 
meegenomen worden 
naar de ouderraad, de 
medezeggenschapsraad of 
het team.

•  Het gebruik en de inrichting 
van het schoolplein.

•  Invulling van de keuzemiddag 
of vrijdagmiddagen voor een 
vakantie.

•  Advies bij de organisatie van 
het schoolreisje.

•  Wat de mening is over de 
lesmethodes.

• Ideeën geven bij feesten.

Waar en wanneer vergadert 
leerlingenraad?
Een aantal keer per jaar onder 
schooltijd in school.
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WIJ WENSEN 
IEDEREEN EEN WARME 

EN FIJNE ZOMERVAKANTIE!
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Op de Mende vinden wij het belangrijk dat kinderen met en van elkaar leren en dat geldt ook op het 
sociale vlak. Om te komen tot een gezamenlijke pedagogische visie is er gekozen voor de Vreedzame 
School aanpak.

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als mini -maatschappij, waarin kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten 
op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, staan open voor 
de verschillen tussen mensen en leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Wat leren de kinderen van deze lessen? 
De kinderen leren/ ontwikkelen; 
•  Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.  

- Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.  
- Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen. 

• Herkennen van gevoelens. 
• Omgaan met gevoelens. 
• Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag. 
• Conflicten oplossen door win-win situaties. 
• Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden. 
• Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken. 

WERKGROEP SOCIAAL EMOTIONEEL
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Eén van de belangrijke 
onderdelen van de methode 
De Vreedzame School is 
de inzet van mediatoren. 
Mediatoren zijn kinderen uit 
de bovenbouw die graag 
anderen, willen helpen. 
De mediatoren gaan een 
mediatorentraining volgen, 
waarin ze de taken van een 
mediator gaan bespreken 
en leren bemiddelen in 
conflictsituaties. 

Een mediator moet onder andere het volgende kunnen:
• goed en actief kunnen luisteren 
• een verhaal kunnen samenvatten 
• naar gevoelens vragen 
• geduldig en serieus zijn
• slimme vragen kunnen bedenken 
• respect tonen voor beide partijen 

Natuurlijk is de opvoeding het domein van de ouders. Tussen school 
en ouders zal een vorm van ‘partnership’ moeten zijn als het gaat 
om de opvoeding van de kinderen. Voor de kinderen is het van 
belang dat die werelden, school en thuis, niet teveel van elkaar 
verschillen. Daarom is in De Vreedzame School volop aandacht voor 
ouderbetrokkenheid. 

Tussen school 
en ouders zal een vorm van 

‘partnership’ moeten zijn
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