Nieuwsbrief obs de Runde
Meester Marlen
Er komt ook een nieuwe leerkracht, meester
Marlen Slip. Hij werkt nu op obs De Dreske en
obs De Kubus. Komend schooljaar komt hij
volledig op De Runde werken en daar zijn we
blij mee. Meester Marlen gaat groep 3/4 doen.
We heten hem van harte welkom!

Nr. 12 – woensdag 22 juni 2022
Juf Grietje met pensioen
Maandag heeft juf Grietje Havinga via
SchouderCom bekend gemaakt dat ze na de
zomervakantie met pensioen gaat. Grietje is
ruim 30 jaar juf op De Runde geweest en heeft
dus al heel veel kinderen in de klas gehad.
Daarnaast heeft ze veel ouders en collega’s zien
komen en gaan en heeft ze heel wat
ontwikkelingen en veranderingen in het
onderwijs meegemaakt.
Voor haar is het tijd om haar lange en mooie
onderwijscarrière af te sluiten. Ze zei laatst: “Ik
ben stilletjes gekomen en ga ook stilletjes weer
weg.” Dat respecteren we uiteraard.
Grietje is een hele betrokken, nuchtere, sociale
en zorgzame collega die wij ontzettend gaan
missen! We wensen haar alvast een heerlijk en
welverdiend pensioen.

Groepsindeling komend schooljaar
De kinderen maken dinsdagochtend 12 juli even
kennis met hun nieuwe meester of juf in hun
nieuwe klas.
De groepsverdeling voor komend schooljaar
ziet er als volgt uit:
Groep 1/2
Groep 3/4

Groep 5/6
Groep 7
Juf Alice
Juf Grietje is niet de enige juf die afscheid van
De Runde neemt. Ook juf Alice Trip neemt
afscheid. Ze gaat na de zomervakantie als
leerkracht aan de slag op
obs De Esdoorn in
Weerdinge. Wij
bedankten Alice heel
hartelijk voor haar
enorme inzet en de
samenwerking en
wensen haar heel veel
plezier en succes op De
Esdoorn!

Groep 8

Juf Stefanie
Meester Marlen
Op woensdag wordt groep 3 en
4, net als dit schooljaar,
gesplitst. Juf Gerda is er elke
woensdag.
Juf Linda vier dagen
Juf Gerda één dag
Juf Janet vier dagen
Juf Gerda één dag
Juf Marloes

Herinnering: leerlingen donderdag vrij
In verband met een studiedag zijn alle kinderen
donderdag 7 juli vrij.
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