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Welkom 
De afgelopen twee weken zijn er 
geen nieuwe kinderen op school 
gekomen.   
 

Van de locatieleider 
De MR van de Meent en de Runde 

hebben vorige week een positief 

advies gegeven voor een fusie van 

beide scholen. In deze nieuwsbrief 

staat hierover ook een stukje van de 

MR. 

Helaas is juf Janneke de komende tijd 

afwezig. Haar man heeft een paar 

weken geleden een vreselijk 

vervelend bericht gekregen van een 

specialist van het ziekenhuis. In 

overleg met de bedrijfsarts blijft ze de 

komende weken thuis bij haar man. 

De kinderboekenweek is bijna 

afgelopen. Woensdagmorgen heeft 

de jury de voorleeskampioen van de 

Runde uitgekozen: Melissa Siekman 

van groep 8!! Gefeliciteerd. Zij gaat 

de Runde in het voorjaar 

vertegenwoordigen in de bibliotheek 

te Emmen. 

Vorige week is “atelier Abel” op 

school geweest om iets creatiefs te 

maken van het thema van de 

kinderboekenweek “vriendschap”. 

Trouwens vorige week 

dinsdagmiddag openden we de 

kinderboekenweek met een 

speurtocht door school. Alle kinderen 

werden in groepjes verdeeld en 

moesten “tweetallen” op zoeken. 

Denk bijvoorbeeld aan Suske en 

Wiske. Uiteindelijk ontstond uit de 

antwoorden een mooie zin. Iedereen 

kleurde tenslotte een “vriendje”. 

Deze tekeningen hangen nu nog in 

school.  

Na de herfstvakantie op maandag 15 

oktober mag ieder kind vanaf 9.15 

uur zijn of haar fiets laten keuren. In 

de bijlage van de vorige nieuwsbrief 

kon u alvast samen met uw kind 

nagaan of de fiets aan de VVN 

keuringseisen voldoet. 

denkt u aan het betalen van de 

vrijwillige ouderbijdrage? De OR wil 

graag voor 1 november uw bijdrage 

ontvangen, omdat ze daarna al snel 

veel kosten heeft in verband met de 

Sinterklaascadeaus! 

Week van de opvoeding 

Vanuit Welzijngroep Sedna en 

Stichting Dorpenzorg kregen we de 

vraag of we een bijlage bij de 

nieuwsbrief mee wilden sturen. Dat is 

gebeurd. 

Vul de enquête in (zie bijlage) en 

maak kans op een verassing voor het 

hele gezin! 

H. Alberts  
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Belangrijke data 

Maandag 15 oktober 
Keuring van de fiets 
vanaf ca. 9.15 uur voor 
alle kinderen die een 
fiets bezitten!! 
 

Maandag 22 t/m vrijdag 
26 oktober 
Herfstvakantie 
 

Dinsdag 30 oktober 
OR vergadering 
Hoofdluiscontrole  
 
Woensdag 31 oktober 
Gastles Diëtiste (groep 3 
en 4-5a) 
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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!!! 

Nieuws uit de MR 
Naar aanleiding van de enquête die 

onlangs gehouden is, wil de MR van 

de Runde u het volgende mededelen. 

Er hebben 31 personen gereageerd. 

Hiervan is 87,1% voor een fusie van 

obs de Runde en obs de Meent en 

12,9% tegen. De MR van de Runde 

heeft een positief advies gegeven 

voor een fusie van beide scholen in 

het nieuwe gebouw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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