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Beste ouders/verzorgers,
De begeleider van De Vliegende Brigade, Duco
Creemer, is inmiddels twee keer op school
geweest voor klassenbezoeken. Hij lette
daarbij vooral op de kwaliteit van onze
instructies. We geven instructie volgens het
Expliciete Directe Instructiemodel. We zijn de
afgelopen maanden hard aan het werk
geweest om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. We hebben onze EDI-kennis
opgefrist en zijn met de verbeterpunten uit
het Inspectierapport aan de slag gegaan. Duco
kwam de tussenstand evalueren en hij was erg
tevreden!
Niet alleen hebben de leerkrachten gewerkt
aan het instructiemodel, ook is er een flinke
slag gemaakt met differentiëren, het actief
betrekken van de kinderen bij de les,
taakgerichtheid en coöperatieve werkvormen.
De komende periode ontwikkelen we ons
verder.
Tijdens een avondvergadering,
donderdagavond, hebben we met alle
teamleden verschillende documenten,
plannen en afspraken met elkaar besproken
en op elkaar afgestemd. Bijvoordbeeld het
lopen van hulprondes in de klas, het werken
met de time-timer, de inhoud van de
groepsmappen, het evalueren van onze
nieuwe groepsplannen en afspraken over
toetsen en normeren. Met dat laatse
onderwerp gaan we volgende week verder.
Vorige week verscheen er een artikel over
zeer zwakke scholen in Drenthe. Daarin werd
De Runde ook genoemd. Het is erg jammer
dat in het artikel niks stond vermeld over alle
positieve ontwikkelingen en de
kwaliteitsverbetering. Gelukkig weten we zelf
dat we daar hard mee bezig zijn. En hopelijk
merkt u dat ook, als ouders.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

TSO
Het nieuws dat er de komende twee weken op
vier dagen geen overblijf georganiseerd kan
worden, heeft gelukkig drie nieuwe mensen
opgeleverd die mee gaan draaien in de
overblijfgroep. Hoewel dat natuurlijk
fantastisch nieuws is, is dat nog niet helemaal
genoeg. Nieuwe mensen blijven nodig.
Opgeven kan dus nog steeds!
Gelukkig kunnen nu wel twee van de vier
dagen worden ingevuld. U heeft daarvan in
SchouderCom bericht gehad.
Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben
we best veel vragen gekregen over het
invoeren van een continurooster. Wij gaan de
komende tijd de mogelijkheden en de
belangstelling hiervoor onderzoeken.

Start ontwerpfase Kindcentrum EmmerCompascuum
De voorbereiding voor de bouw van het Kindcentrum Emmer-Compascuum is begonnen.
Na de vakantie is officieel gestart met de
ontwerpfase van het gebouw. De gemeente
Emmen heeft Lindhorst huisvestingsadviseurs
en adviesbureau De Mevrouwen de opdracht
verleend om samen met de basisscholen en
de aanbieders van de voorschool gezamenlijk
een ontwerp te maken voor de nieuwe
onderwijsvoorziening.
Het gebouw wordt het Kindcentrum genoemd
omdat basisscholen en voorschool samen
onder één dak gehuisvest worden. De 4
basisscholen: De Hoeksteen, De Meent, De
Braakhekke en De Runde worden in het
nieuwe gebouw ondergebracht. Na een fusie
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van De Meent en De Runde en een fusie van
De Hoeksteen en De Braakhekke komen er
twee nieuwe scholen in het gebouw.
Beide scholen krijgen een aparte voorschool.
Stichting Peuterwerk en De Veldwachter
geven straks invulling aan de voorscholen in
het gebouw.
Het gebouw wordt gerealiseerd op het perceel
achter het Multifunctioneel Centrum De
Deele. We streven er naar het gebouw in de
tweede helft van 2021 in gebruik te kunnen
nemen.
Na afloop kreeg elke klas een mooi
voorleesboek cadeau, dat past bij het thema.

Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober hebben we de
kinderboekenweek feestelijk geopend. Het
team heeft alle beroepen uit het boek “De
voorleestrein” van Marianne Busser en Ron
Schröder, uitgebeeld.

Het boek werd in stijl voorgelezen. Dat deden
we met alle kinderen in het speellokaal.

In de klassen wordt de komende tijd
regelmatig aandacht besteed aan lezen
rondom dit thema. Ook zijn er verschillende
leuke activiteiten gepland. Groep 1/2 en 3/4
hebben bezoek gehad van schrijfster Isabel
van Duijne (van o.a. Jilly en Jamal gaan op
reis).
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Groep 3/4, 5 en 8 hebben vrijdag een leuke
workshop gehad van Atelier Abel. Groep 1/2,
6 en 7 zijn maandag aan de beurt.

Groep 5 t/m 8 hebben een film opgenomen.
Ze hebben een clip gemaakt bij het lied “Reis
mee!” van Kinderen voor kinderen.

Donderdag 10 oktober krijgen groep 7 en
groep 8 een stripteken workshop.
Foto’s van de activiteiten kunt u in de blog van
SchouderCom zien.

Belangrijke data
Maandag
Donderdag

7 okt.
10 okt.

Donderdag
Dinsdag

10 okt.
15 okt.

Vrijdag
Maandag
Maandag

18 okt.
21 okt.
28 okt.

MR
Striptekenen voor
groep 7 en 8
GMR
Sportcoaches op
school voor
onderzoek naar
sporten
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Weer naar school

