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FUSIENIEUWSBRIEF

VAN DE REDACTIE
De vorige fusienieuwsbrief was van januari dit jaar.  
Wat is er het laatste periode allemaal gebeurd? 
Dat kunt u lezen in deze nieuwsbrief.
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Volg de nieuwe school 
op instagram via  
@obs_de_mende 

SCHOOLPLEIN

In januari van dit jaar kwam de laatste 
fusienieuwsbrief uit. Inmiddels zijn we bijna 
een jaar verder, maar we hebben in die tijd 
zeker niet stilgezeten! Het was natuurlijk wel 
even een domper, toen we hoorden dat de 
bouw (o.a. door staal leveringsproblemen) 
ernstige vertraging opliep en we nog een heel 
schooljaar moesten werken in twee aparte 
schoolgebouwen. 

In het afgelopen jaar zijn de teams van De 
Runde en De Meent met veel ontwikkelingen 
bezig geweest. We hebben trainingen over 
de Vreedzame school gevolgd en hebben 
zorgvuldig de keuze gemaakt voor een nieuwe 
reken- en wereldoriëntatiemethode. Met deze 
methodes zijn we nu volop aan het werk. 

Daarnaast hebben we heel veel afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld de manier van 
instructie geven, het werken met niveaugroepen, 
de normering, de klassenorganisatie enz. 
Als we na de zomervakantie in het nieuwe 
schoolgebouw zitten en we verder gaan onder 
de naam De Mende, is onze manier van werken 
en het aanbod voor onze leerlingen niet nieuw 
meer; de kinderen zijn er dan al aan gewend. 
Het scheelt enorm dat we zoveel tijd hebben  
om de fusie van de twee scholen voor de 
leerlingen en het personeel zo goed en rustig 
voor te bereiden. Dat hebben we gedaan 
vanuit onze gezamenlijk opgestelde visie en 
missie. Hierover kunt u in deze nieuwsbrief lezen. 
  
Heel veel leesplezier! 

https://www.instagram.com/obs_de_mende/
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ONZE MISSIE - WAAR STAAN WE VOOR?

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs, dat gegeven wordt in een veilige, 
geborgen sfeer, waarbinnen de leerlingen zich zo optimaal mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Wij willen onze leerlingen alle kansen geven hun 
talenten te ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen. Dat komt later 
goed van pas; school is immers de start van een leven lang leren!

Onze kernwaarden:
Wij handelen vanuit onze kernwaarden (onze 
belangrijkste eigenschappen en drijfveren): 
• Plezier & enthousiasme
• Betrokkenheid & aandacht
• Respect & vertrouwen
• Communicatie
Dit is zichtbaar in de manier waarop wij  
met elkaar omgaan.  

Onze visie - Waar gaan we voor?
Om onze missie te realiseren werken wij 
vanuit onze visie op onderwijs. Dit zijn onze 
speerpunten:     

Samenwerken tijdens 
de keuzemiddag- 
groep 5/6 De Meent

Samen proosten op het nieuwe 
jaar – groep 8 De Runde

Leesactiviteiten in de bibliotheek – 
groep 5/6 De Runde

Lezen in groep 3 – De Meent

Kaboom deelsommen groep 7 – De Runde

• Basisvaardigheden 
We besteden vooral ’s morgens veel aandacht  
aan de basisvaardigheden (rekenen, taal, 
spelling en lezen). We vinden het erg belangrijk 
dat onze leerlingen goed ‘geletterd’ en 
‘gecijferd’ van school gaan. We proberen 
daarom het maximale uit kinderen te halen 
en we streven naar zo hoog mogelijke 
opbrengsten. 

• Vreedzame school 
De Mende is een Vreedzame school. Dat is 
een programma voor sociale competentie 
en democratisch burgerschap. We 
spreken de leerlingen actief aan op hun 
verantwoordelijkheid voor elkaar, hun 
omgeving, voor de school en de samenleving. 
Wij beschouwen de klas en de school als een 
maatschappij in het klein en willen dat onze 
leerlingen op een respectvolle manier met 
elkaar en anderen om kunnen gaan. Alle 
kinderen worden daarbij gezien en gehoord. 

Les Vreedzame school –  
groep 3/4 De Runde

Groepsafspraken –  
groep 5/6 De Meent• Onderwijs op maat 

Onze leerkrachten geven instructie op verschillende 
niveaus en kinderen werken ook zoveel mogelijk op 
hun eigen niveau.  
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• Bewegend leren 
Bij ons leren kinderen met hun hoofd, hart 
en handen.  Bewegend leren is een vast 
onderdeel van veel lessen op De Mende.  
Dat doen we in de vorm van diverse 
activiteiten en werkvormen. Bewegen tijdens 
het leren heeft een positieve invloed op de 
hersenactiviteit. Hierdoor kunnen kinderen 
zich beter concentreren en neemt de 
taakgerichtheid toe. Daarnaast is het  
natuurlijk ook hartstikke leuk!  

Staand duo lezen -  
groep 3/4 De Meent

Bewegend leren op het plein – groep 3/4 De Runde

• Wereldoriëntatie 
‘Oog voor de wereld’ is het motto van de onderwijsvisie van Openbaar 
Onderwijs Emmen. Op De Mende geven wij hieraan vorm door te werken met 
een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, biologie 
en geschiedenis in één). Op basis van thema’s komen verschillende vakken 
op een logische manier in samenhang aan bod. Door die samenhang wordt 
de lesstof voor kinderen betekenisvol en dat vergroot de betrokkenheid en het 
enthousiasme. Binnen de thema’s gaan kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. 
Door nieuwsgierigheid en creativiteit komen ze al zoekend tot belangrijke  
(21e -eeuwse) vaardigheden, inzicht en kennis. 

Bollen en knollen in 
groep 7/8 – De Meent 

Bovenstaande vier foto’s: les 
topografie en les over wereldsterren 
groep 8 - De Runde

Hoe voelt het om 
astronaut te zijn? 
Groep 3/4 –  
De Runde

Bollen planten groep 1/2 – De Meent                

Bij de kapper – groep 
1/2 De Runde 

Onderweg naar Villa 
Vita – groep 1/2  
De Runde

Boekpresentatie groep 7 – De Runde
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• ICT en digitale geletterdheid 
We leven in een digitaal tijdperk en ook op De Mende worden kinderen 
goed digitaal geschoold. Digitale geletterdheid komt bij meerdere 
lessen wisselend aan bod. Wij kiezen echter bewust voor reguliere 
lesmethodes voor de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. De 
kinderen verwerken de stof in werkboeken en werken hierbij dus niet 
alleen op de computer. We gebruiken de computer als aanvullend 
middel om lesstof extra te oefenen, om informatie op internet op te 
zoeken of om werkstukken en presentaties te maken. Uiteraard maken 
wij gebruik van de nieuwste lesmethodes die deels via het digibord 
worden gepresenteerd. We vinden het belangrijk dat kinderen niet 
langdurig achter een beeldscherm zitten. 

• Ons motto 

Les over programmeren met Microbits groep 3/4 - De Runde
“MET VERTROUWEN EN PLEZIER, 

MOGEN WE SAMEN GROEIEN OP 
ONZE EIGEN MANIER.”

SCHOOLREGELS

Naast de afspraken vanuit de Vreedzame school 
hebben we ook algemene school- en pleinregels. 
Deze hebben we op een positieve manier 
geformuleerd. 

Afspraken voor in de school:
• In de klas en in de hal, zachtjes praten overal.
• Zomaar alles doen en zeggen, je kunt heel veel 

met elkaar overleggen.
• Niemand hoeft alleen te zijn, samenwerken en 

samen spelen vinden wij heel fijn.
• Zuinig zijn op alles en elkaar vinden wij niet raar.

Afspraken voor op het plein:
• Niemand hoeft alleen te zijn, samenwerken  

en samen spelen vinden wij heel fijn.
• We lopen op het plein, want fietsen is hier  

niet fijn.
• Gaat de bel, dan stopt het spel. 

Samenwerken groep 
5/6 – De Meent 

HET NIEUWE SCHOOLPLEIN

Het nieuwe schoolplein bij het kindcentrum, wordt een prachtig mooie speelplek voor alle kinderen, ook 
buiten de schooltijden. Vanuit elke school en voorschool heeft er iemand in de werkgroep gezeten en 
samen hebben ze ideeën gemaakt. De wensen (waarbij er ook geluisterd is naar de leerlingen) zijn door  
de firma Boerplay omgezet naar een prachtig ontwerp. 

Na wat bijstellingen zijn we het allemaal eens geworden over het ontwerp. De scholen (Braakhekke, 
Hoeksteen en Mende) maken onderling afspraken over de pauzetijden, zodat de leerlingen per school 
gebruik kunnen maken van het hele schoolplein! Zo hebben de kinderen veel ruimte. De voorschool 
beschikt over een eigen plein. Wij kunnen niet wachten!

Op onze website www.obs-mende.nl kunt u een tekening vinden van ons nieuwe schoolplein;  
het staat bovenaan onder het kopje “Documenten.”

http://www.obs-mende.nl


WIJ WENSEN  
IEDEREEN FIJNE  
FEESTDAGEN! 
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VOORSCHOOL EN VOORSCHOOLSE 
OPVANG KINDERFEEST
 
Met de bouw van het kindcentrum wordt een mooie 
en toekomstbestendige voorziening gerealiseerd, 
in het centrum van Emmer-Compascuum. Naast 
de scholen die in het nieuwe kindcentrum komen 
zal de voorschool ook een invulling geven aan het 
gebouw. De voorschool krijgt een eigen onderdeel 
in het gebouw, bij binnenkomst en recht vooruit 
lopend, gaat de voorschool in een mooi ruim en 
licht lokaal haar intrek nemen. 

Voorschool Kinderfeest is een neutrale voorschool 
die alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar van 
Emmer-Compascuum en eventueel omliggende 
kleine plaatsen ontvangt. De voorschool biedt 
opvang aan ieder kind, ongeacht zijn/haar sociale, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Om een doorgaande leerlijn van voorschool naar 
basisschool te realiseren, zullen wij ons zoveel 
mogelijk aansluiten bij de visie die de basisschool 
heeft. Dit uit zich in de volgende speerpunten; wij 
vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar 
de voorschool en de school gaan en zich er veilig 
en geborgen voelen. Dat geven we vorm en inhoud 
vanuit onze kernwaarden:  

• Plezier & enthousiasme
• Ouder) Betrokkenheid & aandacht
• Respect & vertrouwen
• Communicatie

 
 
Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de waarden 
en normen die de school heeft, zal de overgang 
van de voorschool naar de basisschool voor de 
jongste kinderen niet erg groot zijn. 

De voorschoolse opvang (BSO) is momenteel op 
maandag t/m donderdag geopend van 07.15-8.30 
uur voor kinderen van 4-12 jaar. Voor de kinderen 
die de voorschool bezoeken zijn de openingstijden 
op: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en 
op woensdag van 8.30-11.30 uur. Na de verhuizing 
zal de voorschool op meerdere (nader te bepalen) 
dagen en tijden geopend zijn. 

Heeft u belangstelling voor de voorschool of u wilt 
uw peuter alvast aanmelden, dan kunt u contact 
opnemen met Yvonne Gerdes (0591- 351660 - 
De Meent of 0591-351446 -De Runde of via 
y.gerdes@oo-emmen.nl. 

Voorschool Kinderfeest is een onderdeel van 
Kinderopvang De Veldwachter, hier kunt u ook  
meer informatie vragen 0524-534401. U kunt dan 
vragen naar Astrid Vis.

Afspraken voor op het plein:
• Niemand hoeft alleen te zijn, samenwerken  

en samen spelen vinden wij heel fijn.
• We lopen op het plein, want fietsen is hier  

niet fijn.
• Gaat de bel, dan stopt het spel. 


