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Nr. 18 –Woensdag 1 juli 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

De laatste week zit er bijna op. We zijn naast 

het afronden van heel bijzonder jaar ook al 

bezig met het voorbereiden van een nieuw 

schooljaar. Laten we hopen dat het komende 

schooljaar een ‘normaal’ en rustig schooljaar 

wordt!  

Maar eerst ……. Vakantie! We wensen 

iedereen een hele fijne en zonnige 

zomervakantie! 

Op maandag 17 augustus hopen we iedereen 

in goede gezondheid weer terug te zien.  

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes  

 

Groep 8  

Nog een paar dagen en dan verlaten de 16 

toppers van groep 8 De Runde. Dylan, Fynn, 

Nida, Isa, Justin, Sannemieke, Amber, Jeftha, 

Tessa, Maaike, Devan, Ruben, Lotte, Sophie, 

Twan en Zilia gaan na de zomervakantie naar 

het voortgezet onderwijs. Deze laatste week 

staat in het teken van hun afscheid. De 

kinderen hebben een bucketlist gemaakt van 

activiteiten die ze nog graag wilden doen met 

elkaar. Er stonden mooie dingen op deze lijst. 

Daaruit is een prachtig programma 

voortgekomen. 

 

 

Maandag 29 juni  

Alle kinderen mochten in hun pyama of relax 

outfit naar school. ’s Ochtends werden er een 

gezamenlijk spel en een muziekbingo 

gespeeld. ’s Middags mochten de kinderen 

gamen op hun telefoon. Tablet, laptop etc.  

 

Dinsdag 30 juni 

’s Ochtends was er een online escape room en 

een buitenspel. ’s Middags was er een 

smokkelspel in het bos.  

Woensdag 1 juli  

Vandaag stond er een vossenjacht voor de 

hele school op het programma. De kinderen 

van groep 8 zijn samen met enkele 

ouderraadsleden ‘vossen.’ Na de vossenjacht 

werden er spelletjes gespeeld. Vanmiddag is 

er een filmmiddag. 

Donderdag 2 juli  

Morgenvroeg wordt er gestart met ‘jongens 

tegen de meisjes.’ Als het weer dit toelaat 

wordt er gezwommen. Mocht dat niet het 

geval zijn, dan wordt er een gezamenlijk spel 

gespeeld. ’s Avonds gaan de kinderen in 

school gourmetten en daarna ………. 

Tsja, dat is nog een verrassing!  

Vrijdag 3 juli  

Vrijdag gaan de kinderen genieten van een  
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high tea. En daarna, na de pauze, gaan we de 

kinderen ‘eruit gooien.’ Dan verlaten ze De 

Runde. Op naar een nieuw avontuur! De 

kinderen gaan naar de volgende scholen: 

Terra kader, mavo en 

havo  

3 leerlingen 

RSG kader  2 leerlingen  

RSG havo  1 leerling 

Esdal mavo  4 leerlingen  

Esdal havo  4 leerlingen  

Esdal kader  1 leerling  

Hondsrug mavo/havo 1 leerling  

Beste en lieve allemaal; we wensen jullie heel 

veel plezier en succes op je nieuwe school! We 

hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op 

De Runde en dat jullie met veel plezier 

terugkijken op je basisschool periode. Heel erg 

bedankt voor jullie vrolijkheid en 

aanwezigheid! We gaan jullie missen! Tot 

ziens!  

 

 

Afscheid van juf Linde en juf Alicia  

Helaas nemen we deze week ook afscheid van 

juf Alicia en juf Linde. Hierover hebben we u al 

eerder geïnformeerd. Beide collega’s zijn van 

grote waarde geweest voor het  

 

verbetertraject op De Runde en voor de sfeer 

in de groepen. Daar zijn we heel blij mee. 

Namens alle collega’s van De Runde willen we 

Linde en Alicia heel hartelijk bedanken voor de 

goede en fijne samenwerking. We gaan jullie 

missen! Heel veel succes en plezier gewenst 

met jullie verder loopbaan en we hopen elkaar 

terug te zien!  

Afscheid van juf Linda Woldring  

Onze onderwijsassistente Linda Woldring 

moet helaas ook afscheid nemen van De 

Runde. Zij was een paar jaar voor een aantal 

uren per week op school werkzaam, voor 

zorgarrangementen van leerlingen. Na de 

zomervakantie zijn er geen arrangementen 

meer, zodat er ook geen werkzaamheden 

meer voor haar zijn, bij ons. 

We bedanken Linda voor haar inzet en de 

samenwerking!  

 

Rooster na de vakantie 

Na de zomervakantie gaan we weer gewoon 

met ons oude rooster werken. Dat betekent 

dat we naar school gaan van half 9 tot 3 uur, 

met een middagpauze van 12.00 uur tot 13.00 

uur. Op woensdag zijn we om 12.15 uur vrij.  

Groep 1/2 is elke vrijdag vrij en groep 3 gaat 

op vrijdag alleen de ochtend naar school. 

Er is steeds meer vraag naar een 

continurooster. Daar gaan we na de 

zomervakantie, samen met De Meent, over 

praten. Hierin gaan we natuurlijk ook de 

ouders en de MR-en betrekken. Maar 

voorlopig pakken we dus het oude rooster 

weer op. Ook de TSO gaat dan weer van start. 

Weer naar school  

We starten op maandag 17 augustus weer. 


