
   

 

De Meent en De Runde  

 
Datum: vrijdag 13 januari 2023 

  

De beste wensen  

De school is op 9 januari weer begonnen en we zijn het jaar weer met frisse moed gestart. We 
hopen van harte dat u heeft kunnen genieten van de feestdagen. We wensen iedereen alsnog 
een gezond en leerzaam 2023 toe namens het volledige team!  
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Op 22 december heb ik formeel te horen gekregen dat ik na de kerstvakantie op obs de Runde 
en obs de Meent mag beginnen als ondersteuner van de locatiedirecteur Yvonne Gerdes. Met 
veel enthousiasme heb ik hiernaar uitgekeken. Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is 
Renata Dekker – Steneker. Ik ben geboren in Ter-Apel en ben opgegroeid in Emmen. Ruim 30 
jaar woonde ik in de stad Groningen. Daar was ik meer dan 15 jaar werkzaam geweest op een 
basisschool als groepsleerkracht met gedeelde directietaken. In Oude Pekela heb ik ruim 8 jaar 
als meerscholendirecteur gewerkt op een brede school “De Groenling”. Tot slot was ik als 
interim directeur werkzaam in Vlagtwedde. Sinds 3 jaar woon ik in Roswinkel.  
Ik houd van een openhartige communicatie en vanuit dit oogpunt zoek ik positief contact met u, 
als ouder. Graag maak ik nog persoonlijk met u kennis. Mijn werkdagen zijn voorlopig maandag, 
dinsdag en donderdag. Afhankelijk van de diverse verplichting zal ik halve dagen op de 
verschillende school aanwezig zijn. Ik verheug mij op een fijne samenwerking. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANWB Streetwise  

Op 14 februari organiseert ANWB Streetwise een verkeerseducatieprogramma voor onze scholen 
OBS De Runde en OBS De Meent op de locatie van OBS De Runde. Voor groep 1/2 vindt het 
programma hoogstwaarschijnlijk wel op De Meent plaats.  
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. 
Onze school vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen. Met 
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en  
een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise 
stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt 
van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. Ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen 
met een fietshelm.  
De Runde Zuidzijde zal daarvoor op de ochtend (8.00 – 12.00) afgesloten worden. 
Het verkeersprogramma ziet er als volgt uit. 

• Toet toet (groep 1 en 2): Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van 
verkeersgeluiden, het belang van veilig fietsen met fietshelm, veilig oversteken, gebruik van 
de autogordel en een autostoeltje. 

• Blik en klik (groep 3 en 4): Het gebruik van de fietshelm. Fietsen van een parcours met de 
fietshelm. Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en het veilig 
meerijden in de auto. 

• Hallo auto (groep 5 en 6): Afleiding in het verkeer maakt deel uit van deze les,  
evenals bewustwording van elektrisch (stil) verkeer. Kinderen nemen plaats op de bijrijders- 
stoel van een lesauto en mogen zelf remmen om de reactietijd, de remweg en het effect  
van het dragen van de autogordel bij een noodstop te ervaren. 

• Trapvaardig (groep 7 en 8): Dit programma gaat over afleiding in het verkeer, mobiele  
telefoon gebruik, bewustwording van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag, een positieve  
gedragsverandering op gevaarherkenning, fietsvaardigheden en  fietsbeheersing middels  
een uitdagend fietsparcours. 

We denken hiermee een prachtig programma aan te bieden voor iedere groep en de bewustwording  
voor diverse verkeerssituaties te verhogen.  
 
Wanneer het regent deze dag, geeft u de kinderen dan regenkleding mee? In ieder geval zijn  
schoenen waarop ze makkelijk kunnen rennen wenselijk. Nadere informatie over de tijden en de  
organisatie volgen nog.  
 

     
 



 

 

Hoewel we er al eerder regelmatig aandacht aan hebben besteed, willen we u nogmaals verzoeken 
rekening te houden met de verkeersveiligheid bij school, zowel bij De Meent als bij De Runde. Er 
staan vlak voor en na schooltijd vaak toch weer auto’s geparkeerd, terwijl er ook veel kinderen lopen 
en fietsen. De situatie is met de wegrijdende auto’s erg onoverzichtelijk en gevaarlijk. Daarom vragen 
we u het volgende: 
 

• Wilt u uw auto niet pal vóór de ingang/uitgang van het schoolplein parkeren? 

• Wilt u uw auto in de parkeervakken of langs één kant de weg te parkeren? Als er aan beide 
kanten wordt geparkeerd wordt de weg een stuk smaller en daardoor ook onoverzichtelijker.  

• Wilt u bij de wegrijden uw snelheid matigen?  

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

  

 

 

Maandag  16 januari  De komende drie weken staan de nieuwe  LVS toetsen van 
Cito (Leerling in beeld) gepland. 

Maandag 30 januari  MR Meent  

Maandag  6 februari OR Runde  

Dinsdag  7 februari MR Runde  

Maandag  13 februari Deze week rapportgesprekken op Runde en Meent  

Woensdag 14 februari  Streetwise voor Runde en Meent  

Donderdag  16 februari GMR 

Maandag 20 februari Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

Donderdag 23 februari Rapporten mee naar huis  

Maandag 27 februari Voorjaarsvakantie 

 

Verkeerssituatie bij school 

Kalender 


