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Nr. 3 – Vrijdag 15 oktober 2021 

Beste ouders/verzorgers,  

We hebben in alle klassen leuk gewerkt over 
het thema van de Kinderboekenweek; 
“Worden wat je wilt.” Het bleek dat het thema 
‘ beroepen’ veel kinderen aansprak. Er is 
(voor)gelezen, gepraat, getekend, geschreven 
en geknutseld over beroepen. Alle groepen 
hebben een leuke workshop gehad van 
Elsbeth van Beilen van Atelier Abel en de 
onderbouwgroepen hebben een leuke 
voorstelling op school gehad.  
Er zijn heel veel leuke beroepen voorbij 
gekomen. Maar wij vinden leerkracht nog 
steeds het mooiste beroep!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  
 
 

Veenpark  

Na de herfstvakantie gaan alle kinderen van 
De Meent en De Runde een dagje naar het 
Veenpark in Barger-Compascuum. We zijn blij 
dat we weer een mooi (cultureel) uitstapje 
kunnen maken! Het is fijn dat we ouders 
bereid hebben gevonden om de kinderen mee 
te helpen brengen en helpen. Hartelijk 
bedankt daarvoor!  
 

 
 
 

 

Nationaal schoolontbijt  

Op donderdag 4 november doen wij mee aan 
het Nationaal schoolontbijt. We hopen dat de 
kinderen genieten van het lekkere ontbijt. 
Daarnaast leren ze op een leuke manier hoe 
belangrijk het is om elke dag gezond te 
ontbijten. 
 
Wat staat er op het menu? 

 Fijn volkorenbrood 

 Volkoren bolletjes 

 Volkoren rozijnenbolletjes 

 Bruinbrood 

 Volkoren Matze crackers 

 Kaas 30+ 

 Appelstroop 

 Jam 

 Yoghurt 

 Melk 

 Thee  

 Komkommer 

 Ei  

 Appel 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind woensdag 3 
november een bord, bestek en een beker mee 
neemt naar school? Graag voorzien van 
naam!  
 

Schoolfruit 

We doen vanaf 15 november mee aan EU-
Schoolfruit! Dat betekent dat we vanaf de 
week van 15 november twintig weken lang 
(tot en met 15 april) drie keer per week 
groente of fruit voor alle kinderen krijgen! Dit 
stimuleert kinderen samen groente en fruit in 
de klas te eten. Het kost scholen niks dankzij 
financiering van de Europese unie.  
In de eerste week van november horen wij 
wanneer het fruit geleverd wordt. Daar passen 
we onze drie groente- en fruitdagen op aan.  
Tegen die tijd krijgt u hierover van ons 
informatie. 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan 
in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . 
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede 
start om de aanbevolen hoeveelheid groente 
en fruit per dag te halen.  

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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Schoolzuivel 

Vanaf week 44 krijgen de kinderen twintig 
weken lang gratis 2 eenheden zuivel per week. 
Op welke dagen dit is en wat dit verder 
precies inhoudt, laten wij u nog weten.  
 

Even voorstellen  

Hallo! Mijn naam is Nicole Scherpen, ik ben 35 
jaar en woon in Emmen. Ik ben getrouwd en 
moeder van 2 kinderen, een dochter van 10 
en een zoontje van 6 jaar.    
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op OBS 
De Runde als onderwijsassistent bij groep 3/4.  
Ik heb het erg naar mijn zin op deze school, 
waarin wij elke dag in een leuk team het beste 
willen voor de kinderen van deze school. Het 
werken met kinderen geeft mij veel 
voldoening, elke groep heeft wel iets 
speciaals.  De groep waarin ik veel werkzaam 
ben (3/4) is leuk, omdat ze leren lezen en 
schrijven. Ik vind het erg mooi om hieraan bij 

te dragen, en de 
kinderen hierbij 
te begeleiden. 
In mijn vrije tijd 
doe ik graag 
leuke dingen 
met mijn gezin 
en met 
vriendinnen. 
Zoals heerlijk uit  

 

 
eten gaan en met mijn gezin naar onze 
favoriete vakantiebestemming in Oostenrijk. 
Ik houd ook erg van dansen.  
Ik kijk uit naar de rest van dit schooljaar. 
 

TSO 

Omdat we zijn overgestapt op een 
continurooster, is de TSO (tussen schoolse 
opvang) opgeheven. Er stond echter nog een 
flink bedrag op de rekening van de TSO en dat 
is aan school geschonken, zodat wij daar 
materialen voor de kinderen van konden 
kopen. Er zijn inmiddels spullen voor gekocht 
waar alle kinderen iets aan hebben.  
Wat is er allemaal aangeschaft? 

 Een flinke hoeveelheid keukenspullen 
voor de keuken in de nieuwe school. De 
kinderen kunnen daar koken en bakken. 
Daarom hebben we o.a. snijplanken, 
bestek, servies, maatbekers, 
beslagkommen, een mixer en een 
keukenmachine aangeschaft.  

 Lessen van “ De Spelles, zodat we weer 
flink wat ideeën hebben voor leuke 
gymlessen en diverse materialen zoals 
ballen, een knotshockeyset en een 
floorballset.  

 Een aantal Beebots met taal- en 
rekenmatten.  
Met Beebots (robotjes in de vorm van een 
bij) kunnen kinderen 
routes uitdenken, 
instellen, controleren en 
aanpassen. Ze leren 
spelenderwijs 
programmeren. Het 
werken met Beebots is 
goed voor het ruimtelijk 
inzicht, samenwerken 
en de 
probleemoplossende 
vaardigheden.  
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 Een aantal Ozobots 
Een Ozobot is een educatief robotje 
dat geprogrammeerd kan worden 
door het tekenen van lijnen en 
kleurcodes. Hiermee kunnen kinderen 
spelenderwijs leren programmeren.  
 

 
 

 Een aantal Easyscopes 
Dit zijn miscroscoopjes die je met een 
kabel aan een Chromebook kunt 
koppelen, zodat je het object dat je 
bekijkt in het groot op het scherm 
ziet!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Een paar speelmatten voor bewegend 
leren 

 
 

We zijn ontzettend blij met al deze spullen en 
gaan ervan uit, dat de kinderen hier met heel 
veel plezier mee gaan werken.  
Hierbij willen we het TSO-team heel hartelijk 
bedanken! 

 
 
 

Kalender  

 

Maandag  18 okt. Herfstvakantie 

Maandag  25 okt. Weer naar school 

Maandag  25 okt.  Naar Veenpark  
(Zie SchouderCom)  

Dinsdag  26 okt. Naar Veenpark Naar 
Veenpark  
(Zie SchouderCom) 

Donderdag  28 okt.  Fietskeuring VVN 
voor groep 5 t/m 8 

Woensdag  3 nov.  Bord, bestek en 
beker mee naar 
school 

Donderdag  4 nov. Nationaal 
schoolontbijt 

 
 

Herfstvakantie 

Wij wensen jullie een hele fijne 
herfstvakantie!  
Team De Runde 
 

 
 


