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Beste ouders/verzorgers,  
Het schooljaar loopt langzaam ten 
einde. Op school zijn we o.a. bezig 
met de laatste Cito-toetsen, het 
schrijven van de rapporten, het 
plannen van gesprekken, de 
voorbereiding van de schoolreizen en 
de vossenjacht. Verder hebben we 
volgende week een tweede 
teambijeenkomst met Duco Creemers 
over o.a. de basis van de 
leerlingenzorg, onze formats van de 
groepsplannen en – overzichten, 
differentiatie en leerbehoeften van 
kinderen. We houden u hiervan op de 
hoogte.  
 
Vriendelijke groeten van Yvonne 
Gerdes  
 

 
Schoolvoetbal 
Gistermiddag deed een grote groep 
kinderen van De Runde mee met het 
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Er 
zijn hele mooie winsten behaald! De 
meisjes van groep 7/8 zijn als eerste 
in hun poule geëindigd, net als de 
jongens van groep 5/6. Een mooie 
tweede plaats is door de meisjes van 
groep 6 en de jongens van groep 7/8 
in de wacht gesleept.  

 

Voorschool De Runde 
De peuters hebben het afgelopen jaar 
gewerkt aan het thema winter (wat 
trek je aan als je het koud hebt, 
verschil tussen wanten en 
handschoenen, wat eten de vogeltjes  
etc). Het boek dat we daarbij heb 
voorgelezen is “Anne en de winter.” 
Een geweldig boek, dat goed aansluit 
bij de belevingswereld van peuters. 
En  we hebben gewerkt aan het boek 
“Een huis voor Harry.” Dit boek is 
geschreven door Leo Timmers en 
verkozen tot het prentenboek voor 
het jaar 2019. Het prentenboek stond 
centraal tijdens de Nationale 
Voorleesdagen van woensdag 23 
januari t/m 2 februari.  
We zijn de Nationale Voorleesdagen 
gestart met een heerlijk ontbijt. 

Het boekje is meerdere keren 
voorgelezen en op het laatst wisten 
de peuters precies wat er ging 
gebeuren. Er werd dieper op het 
verhaal in gegaan.  
We hebben een kleurplaat gekleurd, 
een Harry geknutseld en een mooie 
hoed gemaakt voor de voorstelling 
van 8 februari. De voorstelling was 
echt geweldig, we zagen de peuters 
genieten. 
Op school aangekomen hebben we 
eerst nog even gespeeld, daarna was 
het tijd om te gaan eten en drinken. 
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Belangrijke data  

Donderdag 6 juni 
Nieuwsbrief 17 
GMR 
 
Maandag 10 juni  
Tweede Pinksterdag; 
vrij  
 
Woensdag 12 juni 
Schoolreis groepen 3 
t/m 6  
 
Maandag 17 juni 
Start 
wandelvierdaagse 
 
Donderdag 20 juni 
Nieuwsbrief 18 
 
Dinsdag 25 juni 
OR vergadering 
 
Woensdag 26 juni 
Schoolreis groep 1/2  
 
Donderdag 27 juni 
Rapport mee 
 
Woensdag 3 juli 
Studiedag; leerlingen 
vrij 
 
Maandag 8 juli 
Oud papier 
 
Woensdag 10 juli  
Vossenjacht 
 
Donderdag 11 juli 
Doorschuiven van de 
groepen 
(kennismaken) 
Afscheid groep 8 (bbq) 
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We hebben samen een pannenkoek 
versierd  als Harry, oortjes van 
chocolade en druifjes (aardbeien 
waren jammer genoeg net niet 
aanwezig), rozijntjes als oogjes en het 
snoetje van banaan met chocolade 
snorharen. 
Het resultaat was prachtig en 
natuurlijk erg lekker!  
 

 
 
Kortom, het was weer een zeer 
geslaagde ochtend. 
Vanaf maandag 11 februari zijn we 
gestart met een nieuw thema, 
namelijk “Hatsjoe!!! Puk is ziek!” Wat 
kunnen we doen om hem weer beter 
te maken? 
We gaan een verhaal voorlezen over 
Wikki en Kas, nieuwe liedjes leren en 
samen lekker knutselen zoals een Puk 
verven en daarna beplakken met 
pleisters, een dokterstas, zakdoekje 
verven en nog veel meer… 
De peuters in de klas spelen de hele 
tijd dokter en patiënt. De patiënt ligt 
ziek op de bank en daar komt de 
dokter met de dokterstas. ”Ga maar 
even liggen, voor de veiligheid,” zegt 
de dokter. Geweldig wat een 
uitspraken hebben peuters toch. 
Iedere dag sta je weer voor 
verrassingen! 
 
Donderdag 14 februari waren alle 
ouders uitgenodigd voor een 

ouderbijeenkomst, het thema werd 
uitgelegd, wat gaan we op de 
voorschool doen en wat kunt u thuis 
doen met uw peuter. 
Ook heb de ouders samen met hun 
peuter iets leuks gemaakt. Namelijk 
een groeimeter.  Samen verven, 
samen kletsen,  gewoon samen lekker 
bezig zijn. 
Nieuwsgierig? 
Neem gerust een kijkje in ons klas of 
kom een keertje langs om te kijken! 
 
Annie en Gea 

 

Kinderraad Brede School 
Vanuit Sedna en de Brede School is 

het idee ontstaan om een kinderraad 

in Emmer-Compascuum op te richten. 

Erika Santinge van Sedna heeft alle 

basisscholen in het dorp bezocht om 

in de groepen 5 t/m 8 te vertellen 

over dit initiatief. Per school konden 

kinderen zich opgeven om gekozen te 

worden. De gekozen leerlingen 

kunnen zitting nemen in de 

kinderraad om mee te denken over 

activiteiten die de Brede School voor 

kinderen organiseert.  

Bij de eerste bijeenkomst hebben de 

kinderen een aankondigingsposter 

gemaakt over hun deelname aan de 

kinderraad. Van onze school hebben 

Raïsha en Bart uit groep 6 zich 

opgegeven. Ze zijn de klassen rond 

geweest om de kinderen over hun 

‘taak’ te vertellen. Hun posters 

hangen in de gang.  

De kinderraad bestaat naast Raïsha 

en Bart uit drie kinderen van De 

Meent en twee kinderen van De 

Triangel. Op maandag 17 juni gaat de 

kersverse kinderraad verder; u zult 

ongetwijfeld nog van deze 

enthousiaste groep gaan horen.  
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 “Ik zit in de kinderraad samen met 

Bart. Van de Brede school activiteiten. 

We hebben ook posters gemaakt. Die 

van mij hangt bij de kleuteringang en 

die van Bart hangt bij de grote deur. 

We hebben er hard aan gewerkt. Op 

de posters staan activiteiten waar je 

naar kan kijken.” 

Van Raïsha. 

 

“Ik en Raïsha zitten nog maar net in 

de kinderraad en de kinderraad is 

voor de activiteiten na school zoasl 

voetbal en trefbal en als jullie ideeën 

hebben geef het dan door aan mij of 

Raïsha.” 

G roetjes van Bart. 

 

 

Flessenactie 

De flessenactie is inmiddels voorbij. 

Er is ruim €530 opgehaald! Dat is een 

fantastisch bedrag. Groep 6 heeft de 

meeste flessen ingezameld; maar 

liefst 613 stuks! De ouderraad 

verzorgt een nog een mooie prijs 

voor deze groep. 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor 

het meehelpen sparen! 
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