1

Nieuwsbrief obs de Runde
Nr. 8 – Vrijdag 20 december 2019
Beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie is begonnen! We kunnen
terugkijken op een drukke en gezellige
periode. We hebben hard gewerkt, maar er
was ook tijd voor een gezellig Sinterklaas- en
kerstfeest. Er zijn veel foto’s gemaakt van
beide feesten, maar het duurt even voordat
alle foto’s zijn uitgezocht. Na de vakantie ziet
u de foto’s in SchouderCom verschijnen.
We willen alle ouders/verzorgers heel hartelijk
bedanken voor hun geweldige bijdrage aan
ons kerstdiner. Er zijn heerlijke dingen
gemaakt en de kinderen en de leerkrachten
hebben ervan genoten!

Nu gaan we genieten van de vakantie.
Het team van De Runde wenst iedereen
gezellige feestdagen en alvast een gelukkig
nieuwjaar. Op maandag 6 januari zien we
elkaar, hopelijk in goede gezondheid, weer!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Groep 5 en 6
We hebben de indeling van de lokalen van
groep 5 en 6 veranderd. Groep 5 verhuisde tot
vandaag elke donderdag en vrijdag naar het
lokaal van groep 6. (Groep 5 en 6 zijn op deze
dagen immers een combinatiegroep). We
vonden het lokaal van groep 5 echter
geschikter qua inrichting, licht en ruimte. In dit
lokaal hebben de kinderen een betere en
rustiger plek. Vanaf maandag 6 januari gaan
de kinderen van groep 6 naar het lokaal van
groep 5 op donderdag en vrijdag. We hebben
het dus omgedraaid.
De kinderen zijn al op de hoogte van hun
nieuwe plek.

Nieuws van “Emmer-Compascuum
gezond”
Gezondheid is een belangrijk thema in de
huidige samenleving. Om EmmerCompascuum gezonder te maken, hebben een
aantal enthousiaste inwoners en professionals
de handen in elkaar geslagen. Samen met de
gemeente Emmen zetten zij de schouders
onder het project ‘Emmer-Compascuum
Gezond’, waarbij er vele initiatieven worden
ontplooid om gezondheid in de meest brede
zin van het woord te stimuleren en waarin
vooral ook onderling verbinding met elkaar
wordt gezocht.
Maandelijks zal er een nieuwtje, informatie of
een wist-je-datje over gezondheid in de
nieuwsbrief van school staan.
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Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via de Facebookpagina van EmmerCompascuum gezond!

Nieuws van de Brede School
Wilt u op de hoogte blijven van het aanbod
van Brede School Emmer-Compascuum?
Schrijf u dan in via www.actiefinemmen.nl.
 Klik dan op ‘Brede School’
 Dan op ‘Emmer-Compascuum’
 Vervolgens op Brede School
 Tot slot op ‘Blijf op de hoogte’
 Vul onderaan de pagina uw emailadres in en verzend.
Zodra er een nieuwe activiteit op de website
wordt geplaatst krijgt u hierover een e-mail.
Zo blijft u op de hoogte!

Belangrijke data
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag

23 dec.
30 dec.
6 jan.
6 jan.
13 jan.
14 jan.

Vrijdag

17 jan.

KERSTVAKANTIE
Oud papier
Weer naar school
MR
Inspectie bezoek
Deze week LVS Cito
toetsen
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