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Petje af in Emmer-Compascuum 

Deze week bezoekt Manda Boon (locatiemanager van Stichting Petje af) alle basisscholen in Emmer-
Compascuum. Gisteren is ze al op De Meent en De Runde geweest om de kinderen van groep 6, 7 en 8  
informatie te geven over het leuke aanbod van Petje af. Zij gaan namelijk een nieuwe groep starten in 
Emmer-Compascuum. Meer informatie hierover leest u in het artikel hieronder (dat maandag in de krant 
is verschenen).  
 
Petje af komt nu ook in Emmer-Compascuum 
Stichting Petje af is al te vinden in de gemeente Coevorden; binnenkort komt daar de gemeente Emmen 
bij, met Emmer-Compascuum als nieuwe locatie. Kinderen in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar krijgen 
bij Petje af in blokken van vier weken op zondagen een verzetje aangeboden. ,,Zij krijgen daardoor in de 
vorm van verschillende thema’s alle kansen die ze graag willen hebben”, vertelt locatiemanager Manda 
Boon uit Sleen. In de stad Coevorden is al langere tijd (sinds medio 2021) een groep actief en in het 
reuzendorp Schoonoord sloten tieners zich afgelopen jaar aan bij Petje af. 
Kinderen presenteren over wat zij beleefd en geleerd hebben; verder maakt een uitje deel uit van elk 
blok. Boon hoopt dat de groep van zestien tot maximaal achttien kinderen op zondag 12 februari kan 
starten in Emmer-Compascuum. De officiële opening - inclusief een presentatie door de tieners die elkaar 
in dat stadium dus al kennen - is zoals het nu lijkt op zondag 12 maart.  
,,In deze huidige tijd is het steeds meer nodig om kansengelijkheid onder de aandacht te brengen”, zegt 
Boon. ,,We merken dat door Petje af kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. We krijgen dat van scholen 
te horen.” Wel ziet de locatiemanager in Zuidoost-Drenthe Petje af als ‘een mix van de maatschappij’. 
In het lintdorp Emmer-Compascuum kunnen kinderen straks voor Petje af eerst terecht bij obs De Runde. 
Uiteindelijk krijgt Petje af in Emmer-Compascuum onderdak in het kindcentrum, dat thans in aanbouw is. 
Doel is om de kansenongelijkheid in Emmer-Compascuum en omstreken te verlagen. ,,Bij Petje af gaan 
we er samen voor om de kansrijke leerlingenpopulatie te vergroten.” 

Radio en tv 
Streekomroep ZO!34 verzorgt het eerste blok voor de nieuwe groep kinderen, die dus veel gaan horen 
over het maken van radio en tv. Wel hoopt Boon op aanwas van nieuwe vrijwilligers en ook coaches om 
in de toekomst wellicht elders in de gemeente Emmen met een groep te kunnen beginnen. Elke groep 
kan rekenen op in elk geval twee coaches. In Emmer-Compascuum zijn dat Emma Derks en Danique 
Siersma uit het nabije Emmen. 
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Volgens Boon is er vaak overleg met opbouwwerkers van welzijnsgroep Sedna. De keuze voor 
Emmer-Compascuum kwam mede tot stand door beraad met Sedna. Petje af  Zuidoost-Drenthe gaat 
in Emmer-Compascuum samenwerken met onder meer het plaatselijke basisonderwijs. Boon: ,,Door 
samen te werken komen we veel verder dan alles alleen doen. De kinderen willen graag en de ouders 
zijn dankbaar, want ze zien echt het nut van Petje af.” 
 
Deelname is gratis. Meer informatie over aanmelden: stuur een mail naar 
zuidoostdrenthe@petjeaf.nl of vraag het op school aan Yvonne Gerdes. 
Voor meer informatie over Petje af, zie www.petjeaf.nl. 

     
Samenwerking Petje af met de basisscholen      Manda Boon, locatiemanager van petje af. 
 
We hopen dat veel kinderen gebruik gaan maken van dit prachtige aanbod, dat volledig gratis is. 
De eerste twee aanmeldingen zijn inmiddels binnen! 

Voor beide scholen geldt dat de vrijwillige ouderbijdrage helaas nog maar weinig binnenkomt. De 
kosten voor het Sinterklaasfeest zijn inmiddels betaald, maar voor de rest van het schooljaar is nog 
slechts een beperkt bedrag per leerling over, zodat we helaas genoodzaakt zijn om enkele 
activiteiten te schrappen of aan te passen. Nu niet meer alle ouders betalen, wordt het bedrag van 
de ouders die wel betalen verdeeld over alle leerlingen, waardoor het beschikbare bedrag per kind 
veel lager is geworden. Dat vinden we natuurlijk erg jammer. We hopen dat er in de toekomst 
bovenschoolse oplossingen komen, maar voorlopig moeten we het van deze inkomsten van de 
vrijwillige ouderbijdrage hebben. Mocht u nog niet hebben betaald, maar dat nog willen doen, dan 
heel graag!  
Betaling kan via een bankoverschrijving, maar contant betalen mag ook. We zijn zelfs blij met een 
deel van het bedrag. Alle beetjes helpen. 
Het rekeningnummer van De Meent is  
NL55 RABO 0317 1508 47 t.n.v. Stichting de Meent.  
Van De Runde is dit NL16RBRB0706331435 t.a.v. 
Stichting ondersteuning ouderraad De Runde.  
Wilt u in het geval van overschrijving het naam en 
de groep van uw kind(eren) erbij vermelden?  
Alvast heel hartelijk bedankt! 
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Maandag 30 januari  MR Meent  

Maandag  6 februari OR Runde  

Maandag  6 februari Extra MR-vergadering Runde en Meent op De Runde  

Dinsdag  7 februari MR Runde  

Maandag  13 februari Deze week rapportgesprekken op Runde en Meent  

Dinsdag * 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 

 

* In de kalender van de vorige nieuwsbrief stond Streetwise op woensdag 14 februari gepland, maar 

dat moet zijn dinsdag 14 februari.  

 

 

Kalender 


