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Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels hebben we de eerste twee weken
van het nieuwe schooljaar er weer (bijna) op
zitten. We zijn gestart met een gedeeltelijk
nieuw team. Tijdens de omgekeerde tien
minuten gesprekkken heeft u kennis kunnen
maken met de nieuwe leerkrachten. Samen
zorgen we voor een goede uitvoering van ons
verbeterplan, waarover we u voor de
zomervakantie hebben geinformeerd.
U heeft misschien al gezien dat we nieuwe
regels en afspraken hanteren over o.a. het
naar binnen en naar buiten gaan. Als de bel
gaat, maken de kinderen een rij en gaan ze
samen met de leerkracht naar binnen. Dat
zelfde doen we óók als we weer naar buiten
gaan. We vinden het belangrijk dat er rust in
de school en op de gangen is.
We hebben in de klassen tien nieuwe regels
en afspraken met de kinderen besproken. U
ziet ze op de bladzijde 3. Vanaf deze week
staat er steeds één regel per week centraal.
Deze regel krijgt dan extra aandacht. De regel
van de afgelopen week was; “Wie rent hier
binnen, moet opnieuw beginnen.” Vanaf
maandag is de regel van de week: “Zeg ik stop,
hou dan op.” Ook op de voorschool en tijdens
het overblijven wordt aandacht besteed aan
deze regels. De regels hangen zichtbaar in de
klassen en in de hal.

Fusienieuws
Naast het oppakken van de verbeterpunten,
gaan we dit schooljaar ook actief bezig met de
voorbereidingen voor de fusie met De Meent.
Afgelopen dinsdag was er weer een
teambijeenkomst met beide teams. Dat was
onze tweede bijeenkomst. We hebben het
gehad over onderwijsinhoudelijke zaken en
over kernwaarden die we als individu, maar
ook als teams belangrijk vinden. Deze
kernwaarden vormen een belangrijke basis
voor het werken met het toekomstige team
van de fusieschool. Het was mooi om te zien
dat we gezamenlijk dezelfde waarden
belangrijk vinden. Onze gezamenlijke
kernwaarden zijn; respect, waardering,
werkplezier, betrokkenheid en
ontwikkeling/groei. Hier gaan we de volgende
keer mee verder. Ook werken wij ernaar toe,
dat collega’s van beide scholen in
werkgroepen gaan samenwerken.
Beide locatiedirecteuren hebben kort een
presentatie gegeven over hun eigen school. Er
blijken gelukkig veel overeenkomsten tussen
de werkwijze in de klassen te zijn. En van de
verschillen kunnen we uiteraard van elkaar
leren.
Er staan verschillende bijeenkomsten gepland,
ook voor u als ouders. De eerste
informatieavond voor ouders staat gepland op
donderdag 26 september. Nadere informatie
volgt nog.
Ook is er afgelopen woensdag een
startbijeenkomst geweest over de nieuwbouw
van de school. Hier was een grote groep
mensen bij aanwezig. Vanuit de Gemeente
Emmen komt hierover, één dezer dagen, een
aparte nieuwsbrief.

Uiteraard kunt u thuis ook met uw kind(eren)
over deze regels praten. Het levert vast leuke
gesprekken op.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
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Ouders gevraagd voor diverse activiteiten
We zijn dringend op zoek naar ouders voor
verschillende activiteiten op school. Er zijn
helaas helemaal geen ouders meer die de
luizencontrole willen doen. Daarvoor moeten
er eerst weer nieuwe ouders worden gezocht.
Ook voor de overblijfgroep kunnen we nog
extra ouders gebruiken.
Tot slot is ook onze Ouderraad op zoek naar
vrijwilligers. De Ouderraad coördineert en
organiseert samen met het team allerlei leuke
activiteiten voor de kinderen, zoals het
Sinterklaas- en het kerstfeest en de
voorjaarsmarkt.
We kunnen uw inbreng en inzet goed
gebruiken. Als u interesse heeft, kunt u dat
kenbaar maken op school. Kunnen we op u
rekenen? Alvast heel hartelijk bedankt!

Schoolmaatschappelijk werk
Hallo allemaal,
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Een jaar
waarin de kinderen nieuwe uitdagingen
aangaan en mooie resultaten zullen behalen.
Tijdens zo’n schooljaar kunnen er ook
gebeurtenissen zijn waardoor het met uw kind
of met uzelf als ouder(s) even minder goed
gaat. Op school is er dan de gelegenheid om
hierin ondersteund te worden. Ik, Marlijn
Rocks, ben als
schoolmaatschappelijk
werker vanuit
Welzijngroep Sedna elke
woensdagochtend tussen
8.00 – 9.00 uur op school
aanwezig. De deur staat
altijd open om uw vraag

of zorgen te delen. Samen kunnen we kijken
naar wat er op dat moment nodig is.
Natuurlijk mag u ook telefonisch contact
opnemen of via de mail.
Marlijn Rocks • 06-52047842 •
m.rocks@sednaemmen.nl •
www.sednaemmen.nl

Open week Stichting Peuterwerk
Van 16 september t/m 20 september
organiseert Stichting Peuterwerk een open
week. Belangstellenden kunnen in deze week
binnen komen om een kijkje te nemen bij
onze voorschool. Op De Runde is de
voorschool er op maandagmorgen,
dinsdagmiddag en donderdagmorgen. Voor
meer informatie kunt u terecht op
www.stichtingpeuterwerk.nl.

Belangrijke data
In elke Nieuwsbrief ziet u een overzicht met
belangrijke data. U heeft de papieren kalender
al ontvangen, maar als er wijzigingen of
aanvullingen zijn, kunt u dat via de
Nieuwsbrief lezen. Ook in SchouderCom kunt
u de kalender in zien.
Maandag
Dinsdag
Woensdag

9 sept.
10 sept.
11 sept.

Maandag
Maandag

16 sept.
16 sept.

Dinsdag

17 sept.

Vrijdag

20 sept.

MR
OR
MR Runde en
MR Meent
Oud papier
Start open week
voorschool
Informatie avond
over voortgezet
onderwijs
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