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Nr. 12 –Vrijdag 6 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
U leest nu Nieuwsbrief 12 terwijl nummer 10 en 11 ontbreken. Nieuwsbrief 10 verviel
omdat er geen nieuws was en omdat de school twee dagen gesloten was vanwege de
onderwijsstaking. Nieuwsbrief 11 van 14 februari is ook niet verschenen. Dit had te maken
met mijn verlof. We gaan nu gewoon verder met Nieuwsbrief 12.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
Mededelingen
De ouders van groep 1/2 zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het vertrek van juf Tineke
Brijan. Tineke heeft besloten terug te gaan naar De Bente, waar zij een collega opvolgt die
met pensioen gaat. Helaas is Tineke nog niet beter, maar zal zij haar re-integratie op De
Bente voortzetten. Juf Linde Evers blijft in ieder geval tot de zomervakantie in groep 1/2.
Juf Linde Evers (groep 1/2) en juf Alicia Tibbe (groep 7)
zijn gestart met de afronding van het laatste blok voor
hun gymnastiekbevoegdheid. Beide collega’s moeten
voor deze afronding een aantal gymnastieklessen geven
aan verschillende groepen. Linde geeft de lessen op de
Runde op de dinsdagochtenden tot halverwege april. Zij
wordt in de groep vervangen door juf Marloes Bouwma.
Juf Alicia Tibbe geeft naast haar eigen groep ook nog
gymlessen op een andere basisschool op
vrijdagochtenden. Hiervoor komt vanaf vandaag tot en
met 27 maart meester Ruud Wiebring invallen.

Betalingsherinnering vrijwillige ouderbijdrage
Deze week zijn de eerste herinneringen voor het betalen van de ouderbijdrage mee gegeven
aan de kinderen. Helaas heeft nog niet iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaald en deze
bijdrage hebben we hard nodig om activiteiten voor de kinderen te organiseren. Bijna de
helft van de ouderbijdrage wordt besteed aan Sinterklaas. Hoewel de bijdrage vrijwillig is,
gaan wij ervan uit dat ouders deze bijdrage toch betalen, omdat de ouderraad hiervan de
activiteiten organiseert. Scholen hebben deze bijdrage van
ouders dus hard nodig.
Jaarlijks verantwoordt de ouderraad wat er met de 20 euro
per kind is gedaan, zodat voor ouders heel inzichtelijk is
waarvoor ze betalen. We gaan ervan uit dat de herinnering
ervoor zorgt dat er alsnog betalingen binnenkomen.
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Betaling schoolreis groep 1 t/m 8
Op woensdag 3 juni gaan alle groepen op schoolreis. De kosten zijn 30 euro per kind.
Om de schoolreizen goed te kunnen voorbereiden, vragen wij u om op korte termijn dit
bedrag, per kind, over te maken op de rekening
van de ouderraad.
STICHTING ONDERSTEUNING OUDERRAAD
BASISSCHOOL DE RUNDE
NL16RBRB0706331435
Wilt u bij betalingskenmerk vermelden dat het
om de schoolreis gaat, met daarbij de naam en
groep van het kind/de kinderen?
Eventueel kan ook in termijnen worden betaald.
Brede School Emmer-Compascuum
De nieuwe activiteiten staan online! Ga naar www.actiefinemmen.nl, klik op Brede
School, klik vervolgens op Emmer-Compascuum en bekijk alle de
activiteiten. Je kunt ook de QR-code scannen en ga direct naar de
pagina van Brede School Emmer-Compascuum. Er is ook een blijf op de
hoogte e-maildienst. Via dezelfde website kan men zich aanmelden
voor deze lijst. Op het moment dat er een nieuwe activiteit online
komt ontvang u hiervan een e-mail.
Opgeven of meer informatie? Ga naar de website en ontdek direct alle
geplande activiteiten!

Brede School Emmer-Compascuum zoekt 3 enthousiaste ouders!
De uitvoeringsgroep van de Brede School EmmerCompascuum is op zoek naar een
aantal nieuwe leden. De uitvoeringsgroep is verantwoordelijk
voor het bedenken en organiseren van de Brede Schoolactiviteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar uit het dorp.
Wat betekent dit concreet?
 De Brede School werkt op dit moment met 3 periodes in het jaar waarin de activiteiten
plaats vinden.
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De uitvoeringsgroep vergadert ongeveer 3 keer per periode, kortom 9 keer per jaar, en
bedenkt verschillende activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met alle
verschillende leeftijden.
Ook de kinderraad van de Brede School stelt activiteiten voor die zij graag terug zouden
willen zien in het aanbod.
Per activiteit is één van de leden verantwoordelijk voor o.a. de begroting, het inplannen
en het plaatsen van de activiteit op de website. Maar ook voor het sturen van
herinneringse-mails en het evalueren van de activiteit.
Uiteraard staat niemand er helemaal alleen voor en ondersteunen we elkaar waar
nodig.
Interesse of meer informatie? Dan horen we graag van je!

Groeten,
de leden van de uitvoeringsgroep Brede School Emmer-Compascuum
Contactgegevens:
Kim de Vries
jeugd@dorpenzorg.nl / 06-30234011
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. Voor meer informatie
over EC gezond kunt u contact opnemen via de
Facebookpagina van Emmer-Compascuum
gezond!
Kaneel: lekker en gezond in de wintermaanden
Er zijn twee soorten kaneel. Naast de duurdere en kwalitatief betere Ceylon Cinnamon is er
een andere variant: de Cassia Cinnamon. Cassia is minder zoet, en sterker en scherper van
smaak. Deze laatstgenoemde soort wordt het meest gebruikt in de keuken.
De duurdere Ceylon kaneel kun je in kruiden- of natuurwinkels kopen. Het is aan te raden
om, wanneer je kaneel gebruikt, zoveel mogelijk voor Ceylon kaneel te kiezen. Kaneel bevat
veel verschillende vitamines en mineralen.
Onderstaand de gezondheidsvoordelen van kaneel:
 Kaneel als antioxidant (tegen veroudering)
 Kaneel heeft een ontstekingsremmende werking
 Kaneel verkleint de kans op hart- en vaatziekten
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Kaneel remt de groei van schimmels en bacteriën
Kaneel werkt regulerend op je bloedsuikerspiegel
Kaneel geeft een verzadigd gevoel

Kaneel is een natuurlijk middel, maar dat wil niet zeggen dat het
geen nadelen kent. In kaneel zit de stof coumarine. Als je regelmatig
hoge doses coumarine neemt kan dit leverschade veroorzaken en
de bloedstolling remmen. Daarom is overmatig gebruik van kaneel
af te raden!!
Herinnering studiedag woensdag 11 maart
Aanstaande woensdag zijn de leerlingen vrij. Alle collega’s van de vier openbare basisscholen
in Emmer-Compascuum hebben dan een gezamenlijke studiedag. ’s Ochtends gaan we
allemaal twee andere basisscholen in de gemeente Emmen bezoeken om tips en ideeën op
te doen en ervaringen te delen. ’s Middags hebben we een gezamenlijk programma.

Belangrijke data
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Vrijdag

9 maart
11 maart
17 maart
20 maart

Start van de flessenactie
Studiedag – alle leerlingen zijn vrij
Drentse veurlezers op school
Nieuwsbrief 13

