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Welkom 
Ninthe Schrik is nieuw bij ons op 
school gekomen in de      
kleutergroep ( de instroomgroep). 
Gwendolyn Smit komt per 1 april bij 
ons op school in groep 6. 
We wensen beiden een geweldige 
basisschooltijd toe op de Runde! 

 
Van de locatieleider 
Vandaag is het vrijdag 29 maart en 

dat is mijn laatste werkdag als 

locatiedirecteur op de Runde. Een 

jaar geleden heb ik bewust te kennen 

gegeven dat ik van plan ben per 1 

september 2019 te stoppen met 

werken. Ik wilde dit op tijd melden 

mede in verband met de komende 

fusie en het feit dat de Runde drie 

keer op rij een te lage score had op 

de eindtoets Cito van groep 8.  

Het bestuur van OBO-Emmen heeft 

besloten dat de nieuwe 

locatiedirecteur al per 1 april gaat 

beginnen op de Runde. Zij kan dan 

meteen aan de slag met de nieuwe 

plannen voor de komende periode. 

De inspectie komt waarschijnlijk al 

over een half jaar terug op de Runde. 

Dan wordt bekeken of de Runde op 

de goede weg is.  

U ontvangt als ouders ook nog een 

verslag van de inspectie. Dit komt pas 

nadat het verslag definitief is. 

Waarschijnlijk wordt hierover voor de 

ouders ook een informatieavond 

georganiseerd. 

Vanaf maandag 1 april ben ik 

werkzaam op een kantoor van OBO 

Emmen in obs Angelslo waar ik 

allerlei bovenschoolse opdrachten zal 

gaan uitvoeren. 

In de vorige nieuwsbrief had ik al 

gemeld dat ik deze week alle dagen 

op school ben. Degenen die nog 

persoonlijk afscheid van mij willen 

nemen zijn ook vandaag welkom. Tot 

mijn verbazing is gistermiddag in de 

gymzaal een afscheid voor mij 

georganiseerd. Alle kinderen waren 

er bij en ook een flink aantal ouders. 

Na schooltijd was er tijd voor een 

praatje. Mijn vrouw en ik hebben dit 

als heel plezierig ervaren. Ook 

bedankt voor de cadeaus van de 

kinderen, de leerkrachten en de 

ouders. 

Ik bedank hierbij ook nog iedereen 

die ik deze week niet meer 

persoonlijk ontmoet voor  de 

samenwerking in de afgelopen drie 

jaar. Het ga jullie goed!! 

H. Alberts 

Opbrengst voorjaarsmarkt 
De opbrengst van de voorjaarsmarkt 

was ongeveer € 900,00 netto. Een 

mooi  resultaat. Iedereen bedankt. 

De OR 
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Belangrijke data 

Donderdag 28 maart 

Stapel gezond (ik eet het 
beter) Smaaklessen voor 
gr. 5 t/m 8 
 
Vrijdag 29 maart 

Laatste werkdag op de 
Runde van meester 
Alberts 
 
Maandag 1 april 

MR vergadering 
 
Dinsdag 9 april 

Praktisch 
verkeersexamen  
groep 7-8 
Schoolfotograaf 
 
Woensdag 8 april 

Kleuters vrij en 
vrijdagmorgen 12 april 
naar school 
 
Vrijdag 12 april 

Koningsspelen 
De kleuters ’s morgens 
naar school 
Kleuters t/m groep 4 vrij 
om ca. 12.30 uur 
Groep 5 t/m 8 vrij om ca. 
14.00 uur (sportveld) 
 
Dinsdag 16 april 

Cito-eindtoets groep 8 
 
Woensdag 17 april  

Cito-eindtoets groep 8 
 
Donderdag 18 april 

Cito-eindtoets 
wereldoriëntatie 
Schoolkrant mee 
 
Vrijdag 18 april 

Vrij (goede Vrijdag) 
 
Maandag 6 mei 

Eerste schooldag na de 
meivakantie 
 
 
 
Obs De Runde 
Runde zz 84 
7881 HP  
Emmer-Compascuum 
0591-351446 
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Schoolreis 
Groep 3-4-5-6 gaan woensdag 12 juni 

op schoolreis en niet op 26 juni. De 

accommodatie was voor deze 

groepen op 26 juni al volgeboekt.  

De kleuters gaan wel woensdag 26 

juni op schoolreis. 

Oud papierdata 

 
Het oud papier kunt u aan de straat 

zetten op: 

29 april 

3 juni 

8 juli 

12 augustus 

16 september 

21 oktober 

25 november 

30 december 

STIBAT en lege batterijen 
In de hal van school staat een ton 

voor het inleveren van al uw lege 

batterijen. 

We doen dit samen met de 

organisatie : “STIBAT”. 

Voor iedere kilo lege batterijen 

ontvangt de school punten. 

De punten kunnen we inleveren voor 

speelgoed op het plein of in het 

lokaal.  

Dus vanaf heden: al uw lege 

batterijen mee naar school nemen en 

in de ton legen!! 

 

Welke batterijen mogen wel: 

van fotocamera’s 

knoopcellen 

smartphone-accu’s  

powerbanks 

laptop-accu’s  

de “normale” batterijen (B-C-AA-AAA-9V) 

Wat mag NIET: 

geschakelde batterijen 

aandrijfaccu’s 

drone accu’s  

fietsaccu’s  

batterijen pakketten 

“Luizenmoeders” gevraagd 
Hierbij een dringende oproep om de 

school te helpen met het controleren 

van hoofdluis.  

Als er geen nieuwe ouders bij komen, 

kan de hoofdluiscontrole niet op de 

huidige manier doorgaan. 

Na iedere vakantie staat dit gepland 

op de kalender. Helaas is de huidige 

groep ouders die dit altijd heeft 

gedaan erg uitgedund. Hopelijk geeft 

u zich op om te helpen. Graag even 

aan de leerkracht melden als u mee 

wilt helpen. 

De TSO de Runde 
We hebben een vereniging TSO de 

Runde opgericht. Deze  verzorgt 

vanaf 1 januari 2019 nu zelf het 

overblijven.   

Op dit moment kan de TSO-

vereniging wel een paar vrijwilligers 

gebruiken. U ontvangt per keer € 6,00 

en voor uw kind(eren) hoeft u dan 

niets te betalen. 

We hopen dat een paar ouders of 

familieleden of kennissen van u  zich 

hiervoor opgeven! 

Bij voorbaat dank, 

De TSO-vrijwilligers 
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De ouderraad en de 
voorjaarsmarkt 
De leden van de ouderraad hebben 
het dit jaar erg druk (te druk) gehad 
met de voorbereidingen en de 
organisatie van de voorjaarsmarkt op 
de dag zelf! Te weinig andere ouders 
hadden zich opgegeven om mee te 
helpen.  
We bedanken natuurlijk die ouders 
die wel hebben mee geholpen. 
Geweldig. 
Om de motivatie en het 
enthousiasme van de huidige 
ouderraad te blijven vasthouden, 
heeft de OR toch echt meer hulp 
nodig. Men zoekt nieuwe OR-leden. 
Christa Klein heeft deze keer voor het 
laatst mee geholpen. Haar dochter 
Emma is vorig schooljaar al naar het 
VO gegaan. Bedankt Christa voor alle 
hulp die je hebt gegeven!! 
Wie vullen de lege plekken in de 
ouderraad op?  
Geeft u zich meteen op als 
ouderraadslid!!   DOEN! 

 
 
 
 
Ouderbijdrage  
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. 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De school vraagt als vrijwillige 

bijdrage voor Schoolfonds € 20,-, te 

betalen in september via de bank  

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag bij de 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. 

Schoolreis   

€ 30,- te betalen in februari t.a.v. 

STICHTING ONDERSTEUNING 

OUDERRAAD BASISSCHOOL DE 

RUNDE    NL16RBRB0706331435 

(graag bij de schoolreis, de naam en 

groep van het kind/de kinderen 

GRAAG BETALEN voor 1 april. 
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Lus-ik-nie! 
 
Maken jullie dat thuis ook zo vaak 
mee? Lus-ik-nie aan tafel? Terwijl je 
net, met alle gezonde voedingstips in 
je achterhoofd, een culinair 
hoogstandje gemaakt hebt?? 
Hier is iets aan te doen!  
Een moestuin voor je kinderen! Want 
zelfgekweekte groentes wil je 
proeven. Proef je ze vaak genoeg, dan 
ga je ze vanzelf lekker vinden. 
Kinderen zijn gek op tuinieren. Ik 
vond het vroeger ook heel leuk. Maar 
ik haakte snel af toen het niet lukte: 
te ingewikkeld, te veel onkruid, te 
veel werk en te weinig resultaat. 
Gelukkig kan het anders. Hou het 
klein, met zo’n houten vakjesbak van 
1 m2. Dit is alleen maar leuk en geeft 
wel resultaat. Als daar groentes en 
bloemen in staan die snel groeien, 
lekker zijn en er leuk uitzien, dan zijn 
kinderen voor altijd verkocht. En dat 
is top.  

 
 
Want als een kind zelf een moestuin 
heeft én onderhoudt dan gebeurt er 
van alles waar je vooraf helemaal niet 
bij stil staat.  
Het wordt enthousiast, gaat beter 
eten, gaat meer buiten spelen, krijgt 

zelfvertrouwen, krijgt oog voor de 
natuur en wordt milieubewuster. 
 

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 

 

 
 
 
 


