
   
De Meent en De Runde  

 
Datum: woensdag 22 februari 2023 

  

Flessenactie voor Turkije en Syrië 

De gebeurtenissen in Turkije  en Syrië zijn schrijnend. De aardbeving heeft voor heel veel leed 

gezorgd binnen vele families. Dit brengt grote zorgen mee, binnen en buiten de betreffende 

landen. Reddingsacties zijn in volle gang om mensen onder het puin vandaan te halen en ze 

weer onderdak te verlenen. Kinderen worden herenigd met hun ouders en vanzelfsprekend is er 

weer kleding en speelgoed nodig.  

Binnen onze groepen komt dit onderwerp dagelijks voorbij en bespreken we de emotie die ze 

ervaren. De impact is gigantisch.   

       

Het Rode kruis heeft het Gironummer 7244 geopend om de actie te ondersteunen. UNICEF 

opende giro 555. We realiseren ons dat elke bijdrage waardevol en noodzakelijk is. Als school 

willen we daarom ook ons steentje bijdragen door een lege flessenactie op te starten. Heeft u 

lege flessen liggen met emballage en kunt u deze missen? Geef ze dan mee met uw kind naar 

school. De actie loopt vanaf vandaag tot twee weken na de voorjaarsvakantie. De laatste 

inleverdatum is vrijdag 17 maart. De opbrengst zal worden overgemaakt op één van de 

gironummers.  

Maandag zijn er al een paar kinderen van De Meent spontaan langs de huizen gegaan om lege 

flessen te vragen en te verzamelen. Ze kwamen dinsdag op school met vijf flinke zakken vol. Wat 

een geweldig initiatief van deze kinderen! Daar kunnen we trots op zijn.  
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Partriks (groep 7), Arda (groep 5) en Selena (groep 3) met hun “buit.” 
We hopen natuurlijk dat goed voorbeeld doet volgen en dat er nog véél 
meer flessen kunnen worden verzameld.  Op beide scholen is een 
verzamelplek voor de lege flessen.  
Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

We kunnen niet iedereen helpen, 

maar iedereen kan iemand helpen! 

Op maandag 6 maart aanstaande, direct de eerste maandag na de voorjaarsvakantie, komt Kristel 
van Fotostudio Kristel uit Erica op De Meent. Donderdag 9 maart komt ze op De Runde.  
Er worden naast de individuele en groepsfoto’s ook foto’s van de kinderen met hun schoolgaande 
broertje(s)/zusje(s) gemaakt, dus alléén van de broertjes en zusjes die op de voorschool en op De 
Meent/De Runde zitten. Dit wordt allemaal onder schooltijd geregeld.  
 
Hieronder een aantal tips van Kristel met betrekking tot kleding: 

• Liefst géén drukke prints of lijnen 

• Bij voorkeur géén fluorescerende  kleding  

• Passen de kleuren van de kleding van de broers/zussen bij elkaar? 

• Bij twee zusjes het liefst niet twee dezelfde jurkjes aan, want dat lijkt al gauw op één grote 
jurk op de foto.  

• Liefst geen hemd aan onder het shirt. Vaak komen de bandjes dan net onder het shirt 
vandaan. 

• Liefst geen strakke vlecht in het haar. Dan lijkt het op 
de foto vaak kaal. Wilt u toch ingevlochten haar, dan 
graag wat losse plukjes haar doen. 

• En voor de jongste kinderen is het prettig rekening te 
houden met het eten en drinken dat ze meekrijgen. 
Kies liever voor vleeswaren en kaas op brood, dan 
voor jam en chocoladepasta. Pas ook op met 
fruitsappen. Qua drinken is ranja of water het 
handigst. Dat geeft de minste vlekken en het droogt 
ook gauw.  

• Let u ook op plaktattoos?  

Voorschool De Runde 
Voor De Runde gelden even wat andere afspraken. Doordat de lestijden en -dagen van de 
voorschool in de loop van het schooljaar zijn veranderd, wijken we hier een beetje af van het 
rooster. Kristel komt op woensdag 8 maart voor de kinderen van de voorschool en hun 
broertjes/zusjes die op De Runde zitten. Van deze broertjes/zusjes die op De Runde zitten, 
worden dan gelijk ook individuele foto’s gemaakt. De dag erna komen ze dan op de groepsfoto 
met hun klas.  



 

Mogelijk heeft u in de omgeving al mensen horen praten 
over het voorstel van Openbaar Onderwijs Emmen om na de 
zomervakantie het vijf gelijke dagen rooster in te voeren op 
alle openbare basisscholen. Dat is een rooster van vijf dagen 
school van half 9 tot 2 uur. Over het hoe en waarom hiervan, 
wordt een informatieve ouderavond gegeven, waarin u 
informatie krijgt van één van de bovenschoolse directeuren. 
De avond wordt georganiseerd door de MR. Tijdens deze 
avond kunt u uiteraard vragen stellen. Vandaag ontvangt u 
van de oudergeleding van de MR een brief met een uitnodiging. 

Na de voorjaarsvakantie gaat op beide scholen de luizenbrigade van start! Op 
maandag 6 maart op De Runde en op woensdag 8 maart op De Meent. Wilt u 
ervoor zorgen dat de kinderen dan niet teveel gel in het haar hebben en geen 
ingewikkelde kapsels (met vlechten etc.) hebben? Voor verdere informatie 
verwijzen we u naar ons luizenprotocol op de website.  

Wij wensen iedereen 

een hele fijne 

voorjaarsvakantie! 

 

 

Woensdag 22 februari Start flessenactie  

Donderdag  23 februari Rapporten mee  

Maandag  27 februari  Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 3 maart  

Maandag  6 maart  Weer naar school 

Maandag 6 maart  Luizencontrole op De Runde 

Maandag  6 maart  Schoolfotograaf op De Meent  

Maandag  6 maart Ouderavond over vijf gelijke dagen model (locatie volgt) 

Woensdag  8 maart  Luizencontrole op De Meent 

Woensdag  8 maart  Schoolfotograaf op voorschool De Runde 

Donderdag  9 maart  Schoolfotograaf op De Runde  

Ouderavond op maandag 6 maart  

Kalender 


