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Nr. 7 – Vrijdag 6 december 2019
Beste ouders/verzorgers,

Op dinsdag 26 november zijn de teams
van De Meent en De Runde weer bij elkaar
geweest voor een fusiebijeenkomst.
Samen met Antonio de Ruiter hebben we
een werkvorm gedaan in het kader van
verdere kennismaking. Daarna hebben we
in groepjes gepraat over belangrijke
kernwaarden, die zowel door de beide
teams als de ouders zijn gekozen. We
hebben gepraat over de volgende
kernwaarden in het onderwijs en over hoe
wij daar vorm aan willen geven:
 Plezier/vreugde en enthousiasme
 Respect en vertrouwen
 Betrokkenheid en aandacht
 Communicatie
Tijdens de volgende fusiebijeenkomst
gaan we verder met de uitwerking van
deze uitgangspunten. Deze worden
verwerkt in de visie van de nieuwe school.
Ook hebben we een eerste stap gemaakt
in het samenstellen van werkgroepjes. We
starten in januari met vier werkgroepen
waar collega’s van De Meent en De Runde
samen werken aan de uitwerking van de
volgende thema’s:
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
 Wel of niet groepsdoorbrekend
werken
 Wereldoriëntatie en 21e -eeuwse
vaardigheden
 Bewegend leren
Na de uitwerking van deze thema’s gaan
we aan de slag met de afstemming van
methodes voor de verschillende vakken.

Daarnaast is er ook weer een werkgroep
bijeenkomst geweest met een
afvaardiging van de verschillende scholen,
de voorscholen en de afdeling huisvesting.
Daar is gesproken over de benodigde
ruimtes voor elke school en onze ideeën
en wensen. Deze bijeenkomsten zijn nodig
voor het opstellen van een programma
van eisen.
We houden u op de hoogte.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
Ouderbijdrage
Denkt u aan het overmaken van de
ouderbijdrage? Deze bedraagt 20 euro per
kind. De helft van dit geld is al besteed aan
het Sinterklaasfeest. Helaas hebben nog
niet alle ouders betaald. Volgende week
gaan de eerste herinneringsbrieven mee.
Rekeningnummer:
NL16RBRB0706331435 t.a.v. STICHTING
ONDERSTEUNING OUDERRAAD
BASISSCHOOL DE RUNDE
(graag de naam en groep van het kind/de
kinderen vermelden).
Sinterklaasfeest
Gisteren heeft De Runde belangrijk bezoek
gehad. Sinterklaas kwam op bezoek, met één
van zijn Pieten! We hadden voor deze
gelegeheid de rode
loper uitgerold. Het was
nog wel spannend of
Piet op tijd in EmmerCompascuum zou zijn,
want na vertek uit
Spanje kwam hij
erachter dat hij de
cadeautjes was
vergeten! Piet moest
vlak na vertek richting
Nederland weer terug
naar Sapnje om de
cadeautjes op te halen.
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Daarna moest hij zorgen dat hij op tijd in
Nederland kwam. Zijn reis ging per fiets,
vliegtuig en auto. Tijdens zijn reis stuurde hij
elke dag een brief naar groep 1/2 en groep
3/4 om verslag te doen van zijn avonturen.
Wat was het spannend! Gelukkig was Piet op
tijd terug met de cadeautjes.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde en
gezellige dag. Dat was niet mogelijk geweest
zonder de hulp van onze Ouderraad (en juf
Janet en juf Marloes, die in de Sinterklaascommissie zaten). Zij hebben samen veel werk
verricht om er voor de kinderen een
onvergetelijk feest van te maken. Hartelijk
bedankt dames!
Foto’s van het feest zijn per klas in
SchouderCom te zien.
Overblijven op 5 december
Onze overblijfgroep heeft op 5 december
getrakteerd op broodjes knakworst voor de
kinderen. Ook voor deze dames een
compliment! Ze hebben er een leuke
overblijfmiddag van gemaakt. Zie hiervoor ook
de foto’s in de blog van SchouderCom.

De teamkamer van De Runde was omgetoverd
tot een prachtige schatkamer. Daar lagen alle
cadeautjes verspreid over twee tafels. De
kinderen mochten daaruit zelf een cadeautje
kiezen en deze gelijk meenemen.
Sinterklaas en Piet gingen bij de groepen op
bezoek. Sommige kinderen hadden iets leuks
voorbereid voor Sint en Piet.
In de groepen 5 t/m 8 werden er suprises
uitgepakt en gedichten voorgelezen. Dat werd
gedaan rondom een dobbelspel. Er zijn dit jaar
prachtige surprises en gedichten gemaakt!
‘s Middags mochten de kinderen van groep 3
t/m 8 kiezen uit een activiteit (zoals
bijvoorbeeld een film kijken,
gezelschapsspelletjes spelen of knutselen).
Ook mocht elke groep een half uurtje op de
tumblingbaan in de gymzaal. We sloten de
middag af door even lekker met z’n allen
buiten te spelen.
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Inspectiebezoek
Op maandag 13 januari komen er twee
inspecteurs van de Onderwijsinspectie voor
een herstelonderzoek. In januari van dit jaar
beoordeelde de inspectie De Runde immers
als zeer zwak. Dat heeft er stevig ingehakt.
We hebben als team van De Runde hard
gewerkt aan kwaliteitsverbetering en hopen
dat we aan de inspectie kunnen laten zien dat
de 3 onvoldoende onderdelen nu verbeterd
zijn.
Emmen on ice
Maandagmiddag gaan groep 6, 7 en 8 naar
Emmen on ice. De kinderen mogen lekker
samen schaatsen. Via SchouderCom hebben
de betreffende ouders een oproep gehad voor
vervoer. Dit is voor groep 6 nog niet helemaal
rond. Hierbij dus nog even een herinnering.
Vergeet u niet uw zoon/dochter
handschoenen mee te geven? Deze zijn
namelijk verplicht op de schaatsbaan.
Het schaatsen duurt tot 15.15 uur, dus de
kinderen zijn later terug.

Belangrijke data
Maandag

9 dec.

Woensdag
Vrijdag
Vrijdag

18 dec.
20 dec.
20 dec.

Maandag
Maandag
Maandag

23 dec.
6 jan.
13 jan.

Emmen on ice;
schaatsen met groep
6, 7 en 8 (’s middags
tot 15.15 uur)
Kerstdiner
Nieuwsbrief 8
Leerlingen zijn om 12
uur vrij!
KERSTVAKANTIE
Weer naar school
Inspectie bezoek

