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Welkom 
Vanaf 20 november zit Danni Jansen 
op school in de kleutergroep. Zij 
wordt 20 november 4 jaar, maar ze 
komt alvast een paar keer 
“proefdraaien”. 
Welkom om de Runde Danni! 
     
Van de locatieleider 

De wintertijd is weer begonnen en is 

het ’s morgens wat eerder licht. Maar 

aan het eind van de middag begint 

het al donker te worden. 

Vanaf groep 3 mochten kinderen hun 

fiets laten keuren door VVN. De 

kinderen kregen een OKE sticker als 

alles in orde was. Veilig op weg dus!! 

Aan het eind van deze maand 

nodigen we alle ouders uit voor een 

10-minutengesprek. De leerkrachten 

hebben dan al een behoorlijke indruk 

van de kinderen. Veel toetsen zijn al 

gegeven en we vullen van ieder kind 

een lijst met vragen in met betrekking 

tot het sociaal emotionele aspect. De 

kinderen vanaf groep 6 vullen ook 

zelf een vragenlijst in op dit gebied. 

Hopelijk zit ieder kind “lekker in 

zijn/haar vel”. Want dat is een eerste 

vereiste om goed te kunnen 

presteren op school.  

 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al 

betaald? De ouderraad wil dit graag 

van u ontvangen, omdat er in 

december veel kosten worden 

gemaakt in verband met Sinterklaas 

en kerst.  

Lampionoptocht in school 

Donderdagmorgen 8 november (als 

de peuters er ook zijn) gaan de 

kinderen die een lampion hebben 

gemaakt in optocht door de school. 

Ouders en andere belangstellenden 

die het leuk vinden om dit te komen 

bekijken, zijn dan vanaf 11.30 uur van 

harte welkom. 

EU-schoolfruit 

Vanaf maandag 12 november 

ontvangen we weer schoolfruit. 

Vorig schooljaar verliep dit prima 

dankzij de hulp van een aantal 

ouders. Zij sneden b.v. de appels en 

mandarijnen en meloenen in 

hapklare stukjes voor de kinderen. 

Vooral voor de jongste kinderen is dit 

ideaal. De groepsleerkracht kan 

onmogelijk voorafgaand aan de 

fruitpauze voor alle kinderen het fruit 

snijden. 

Wie van de ouders zou dit vanaf 

maandag 12 november willen doen. 

Als een heleboel ouders zich 

opgeven, is dit heel snel klaar en 

hoeft u ook niet iedere keer te komen 

helpen. Trouwens het snijden van het 

fruit gebeurt meteen om half negen.  

Geeft u zich ook op? Stuur een mail 

of kom het even op school zeggen. Bij 

voorbaat bedankt namens de 

kinderen!!! 
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Belangrijke data 

Dinsdag 6 november 
MR vergadering 
 
Donderdag 8 november  
Lampionoptocht vanaf 
11.30 uur in school 
 
Zondag 11 november 
Sint Maarten 
 
Maandag 12 november 
Eerste keer EU 
schoolfruit 
 
Woensdag 14 november 
Schoolhandbal 
 
Donderdag 22 november 

GGD screening groep 2 
en groep 7 
 
Dinsdag 27 en 
donderdag 29 november 
10-minutengesprekken 
 
Donderdag 29 november 

GMR vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs De Runde 
Runde zz 84 
7881 HP  
Emmer-Compascuum 
0591-351446 
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Gevraagd TSO-vrijwilligers 

(herhaling) 

De overblijfvrijwilligers vragen in 

verband met het feit dat UK en PUK 

stopt met de organisatie van het 

overblijven, meer vrijwilligers. Ze zijn 

per 1 januari 2019 met drie 

vrijwilligers en dat is soms niet 

genoeg. Als vrijwilliger hoeft u geen 

overblijfkosten voor uw kind(eren) te 

betalen en u krijgt ook nog per keer 

een vrijwilligersvergoeding. Sabrina, 

Sandra en Linda willen u er graag bij 

hebben. Ook al kunt u niet altijd, toch 

graag aanmelden! 

Voor meer informatie kunt u ook bij 

hen terecht. Natuurlijk kunt u 

hierover ook vragen stellen aan de 

locatieleider.  Trouwens een actieve 

opa of oma of iemand anders die u 

kent is ook welkom om te reageren!!! 

Klassenouder 

Saskia Groen, de moeder van Esmee 

uit groep 2 is de klassenouder van de 

kleutergroep.  

Groep 3 is nog niet bekend. 

Leana Groenheijde en Gonda Kuiper 

zijn samen de klassenouders voor 

groep 5b en groep 7. 

Voor groep 4-5a zijn de 

klassenouders Patricia Winkels en 

Rosni Vonk. 

Groep 6 is nog niet bekend. 

Leana Groenheijde en Gonda Kuiper 

zijn samen de klassenouders voor 

groep 5b en groep 7. 

Groep 8: Sharon Knorren. 

 

 

  

  

 
 
 

Oud papierdata 

 
Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

5 november 

10 december 

14 januari 2019! 

Ouderbijdrage en nieuw 
banknummer (graag voor 1 
november betalen) 
(RABO banknummer is vervallen) 
Ouders betalen voor elk kind dat op 
school zit een vrijwillige 
ouderbijdrage. De or/mr beheert 
deze gelden en besteedt het onder 
andere aan de viering van Sint, Kerst, 
traktatie nieuwjaar, Paasontbijt, 
traktaties op sporttoernooien en het 
betalen van inschrijfgeld,  de 
koningsdag en excursies. De 
penningmeester van de OR kan u 
inzage geven van de besteding van de 
ouderbijdrage. Zonder deze 
ouderbijdrage kunnen deze 
activiteiten niet bekostigd worden. 
Aan de ouders wordt tijdens het 
intake gesprek verteld dat de 
ouderbijdrage in principe vrijwillig is. 
In de overeenkomst staan o.a. de 
hoogte van de bedragen en de wijze 
van betalen vermeld. 

 
De school vraagt als vrijwillige 

bijdrage voor Schoolfonds € 20,-, te 

betalen in september via de bank 

STICHTING ONDERSTEUNING 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKu5-E8I_SAhVGWxoKHWjyDtQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanderbout.nl%2Findex.php%2F2-wijkblad&psig=AFQjCNEeV8sbFS6j-BV1iwrEYpqtQd2eGQ&ust=1487171409038166
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OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag ouderbijdrage, de naam en 

groep van het kind/de kinderen 

vermelden) 

Als uw kind in de loop van het 

schooljaar op school komt, betaalt 

het € 2,- per maand, gerekend vanaf 

de maand van toelating. 

GRAAG BETALEN voor 1 november!! 

Schoolreis en nieuw banknummer 

(graag betalen voor 1 april) 

(RABO banknummer is vervallen) 

€ 30,-, te betalen in februari tav 

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag schoolreis, de naam en groep 

van het kind/de kinderen 

GRAAG BETALEN voor 1 april. 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat te doen met al dat Sint 

Maarten-snoep?  

Na Sint Maarten is je kind trots op 
zijn ‘opbrengst’. Jij bent er misschien 
minder blij mee, want al dat lekkers is 
niet echt gezond. Wat doe je met al 
dat snoep na Sint Maarten? 

 

 

Laten we even bij het begin beginnen: 
Jonge kinderen hoeven echt niet heel 
veel huizen af en dus bergen snoep 
binnen te halen om het leuk te 
hebben. Beperk de route en looptijd. 
De opbrengst zal dan minder groot 

zijn, dus het gesnoep achteraf ook 😊 

Nadat je kind thuiskomt van zijn Sint 
Maarten-ronde is het natuurlijk niet 
leuk om meteen al het snoep van je 
kind in te nemen. Daar heeft hij/zij 
tenslotte hard voor gezongen. Ga 
daarom eerst eens samen kijken wat 
er allemaal binnen is gehaald.  

Het allerbelangrijkste is dat je 
kinderen van tevoren weten waar ze 
aan toe zijn. Maak vooraf duidelijke 

http://www.oudersvannu.nl/peuter/voeding/snoepen
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afspraken wat er wel en niet mag, 
want die berg snoep kan een kind 
verblinden. Ook in de dagen na Sint 
Maarten. Mag je kind bijvoorbeeld 
elke dag één of een paar snoepjes 
van zijn voorraad pakken? En van 
welk snoep mag hij er bijvoorbeeld 
meer dan één pakken? Twee doosjes 
met rozijntjes is tenslotte heel wat 
anders dan twee chocoladerepen… 

Natuurlijk zit het Sint Maarten-snoep 
nog wel een paar dagen in zijn/haar 
hoofd. Toch zou het goed kunnen dat 
je kind zijn snoeptrommel na een 
week (of twee) vergeten is. Dan 
komen tenslotte de volgende feesten 
er alweer aan. 

 
EMMER-COMPASCUUM GEZOND 

Gezondheid is een belangrijk thema 
in de huidige samenleving. Om 
Emmer Compascuum 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 uw 
school staan. 
Voor meer informatie over EC gezond 
kunt u contact opnemen met Pia 
Elenbaas op telefoonnummer 06-
11977862 
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