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Belangrijke data
Woensdag 21 november

GGD screening groep 2
en groep 7

Welkom
De laatste twee weken zijn er geen
nieuwe kinderen op school gekomen.
Van de locatieleider
De TSO gaat de Runde net als
voorheen per 1 januari 2019 zelf
regelen. Al een paar keer hebben we
een oproep gedaan voor nieuwe
vrijwilligers, die tussen de middag
een groep kinderen wil begeleiden
tijdens het eten en die willen helpen
oppassen tijdens het spelen op het
plein tot 12.45 uur. Zonder hulp van
vrijwilligers (u ontvangt trouwens een
vrijwilligersvergoeding van €6,00 per
keer oppassen) kunnen we
onmogelijk kinderen over laten
blijven op school. Zie ook de oproep
verderop in deze nieuwsbrief.
De 10-minutengesprekken van
dinsdag 27 en donderdag 29
november worden automatisch door
“schoudercom” ingeroosterd. Deze
keer kunnen ouders er voor kiezen
om ook al meteen na schooltijd voor
een gesprek te komen.
Volgende week woensdag en
donderdag zal de GGD de jaarlijkse
screening van kinderen van groep 2
en 7 uitvoeren.
Dit jaar komt de Goedheiligman op
dinsdagmorgen 4 december op de
Runde. Dit is in overleg met obs de
Meent zo afgesproken.

Op deze dinsdag willen we graag een
continurooster aanhouden, zodat alle
kinderen om 14.00 uur vrij zijn. LET
OP: lunchpakket mee naar school
nemen voor deze dag!!
Kijkt u ook even goed naar de data
met de activiteiten hiernaast? Op
schoudercom proberen we de
jaarkalender steeds up-to-date te
houden. Soms komt er toch
onverwachts een wijziging met
betrekking tot activiteiten. Hiernaast
staan ook altijd de activiteiten met
datum vermeld. PAS OP: dinsdag 11
december zijn de kleuters een dag vrij
i.v.m. nascholing van de
kleuterleerkrachten. Hopelijk kan
iedereen nog op tijd oppas vinden!
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.

De Patio is winterklaar
Dankzij de heer Jan Vos ziet de patio
er heel mooi uit. De kerstverlichting
brandt op de meeste dagen al! En de
picknickbank is voorzien van nieuwe
zitplanken.

Donderdag 22 november

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

GMR vergadering
Dinsdag 4 december
Sinterklaasviering op de
Runde
Continurooster (lunch
mee naar school) en om
14.00 uur vrij
Maandag 10 december
Oud papier aan de straat
Dinsdag 11 december
kleuters vrij!!
Woensdag 19 december
Kleuters vrij en
vrijdagmorgen naar
school
Donderdagmiddag 20
december
Alle kinderen vrij i.v.m.
kerstdiner
Donderdagavond 20
december
Kerstdiner vanaf 17.30
uur tot 18.45 uur
Vrijdag 21 december
Continurooster (14.00
iedereen kerstvakantie)
Maandag 7 januari 2019
Nieuwjaarsborrel!!
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 (€ 6,00
per keer). 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!!!

Jan bedankt !!!!

EU-schoolfruit
Wie van de ouders zou vanaf
maandag 12 november mee willen
helpen het fruit te snijden? 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!!!

Klassenouders
Saskia Groen, de moeder van Esmee
uit groep 2 is de klassenouder van de
kleutergroep.
Groep 3: Aniek (moeder van Jesse)
Voor groep 4-5a zijn de
klassenouders Patricia Winkels en
Rosni Vonk.
Groep 6: Nalini (moeder van Raïsha)
Liana Groenheijde en Gonda Kuiper
zijn samen de klassenouders voor
groep 5b en groep 7.
Groep 8: Sharon Knorren.
Ouderraad
De tweede OR vergadering is alweer
geweest. Als ouderraad zijn we volop
bezig met de voorbereidingen voor
Sinterklaas. Daarna volgt de
voorbereiding voor de Kerst. Een
leuke en drukke tijd.
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De OR kan ook geregeld hulp van
ouders gebruiken bij een activiteit.
Ben jij zo iemand die veel plezier
heeft in het organiseren van
activiteiten voor kinderen? Vind je
het ook leuk om in teamverband te
helpen? Neem dan echt even contact
met ons op! Wij kunnen altijd hulp
van ouders gebruiken bij de vele
activiteiten. Contactpersoon
Sharon Knorren.
De ouderraad
Schoolhandbal
Gisteren hebben er drie teams
meegedaan aan het schoolhandbal
toernooi. Ze hebben het allemaal erg
goed gedaan. Het meisjes team is
derde geworden, het jongens team is
vierde geworden en het gemixte
team uit groep 6 is zesde geworden.
Wij zijn super trots op alle teams,
goed gedaan allemaal! En coaches

bedankt voor het coachen

Oud papierdata

Het oud papier kunt u aan de straat
zetten op:
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
OUDERRAAD BASISSCHOOL DE
RUNDE NL16RBRB0706331435
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(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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