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PENSIOEN
Beste ouders,
Het is bijna zover.
Donderdag 26 april is mijn laatste
werkdag op de Barg.
Vrijdag 27 april ga ik na 41,5 jaar voor de
groep, met pensioen.
Ik wil u / jullie hartelijk bedanken voor de
samenwerking.
Op 26 april ben ik tot ongeveer 15.30 uur
op school aanwezig.
Met vriendelijke groeten,
Rob Havinga

Wisseling leerkrachten in groepen 3/4, 5/6 en 7/8
Meester Rob gaat met pensioen. Na een periode van meer dan 40 jaar onderwijs stopt
Rob Havinga met werken. De eerste plannen voor de komende periode zijn al gemaakt.
Het zal wennen worden op De Barg, maar het zal ook wennen zijn voor Rob, want hij zet
zich altijd voor meer dan 100% in. Nog steeds doet hij z’n werk met heel veel plezier en
weet hij met ‘zijn’ groep een warme band op te bouwen, waarbij rechtvaardigheid en
hard werken om iets te bereiken voorop staan.
In de periode na de meivakantie nemen juf Lotte (ma/di) en juf Marlou (woe t/m vrij) de
werkzaamheden in groep 7/8 over. We zijn heel blij met deze oplossing!
Juf Marlou werkt nu natuurlijk nog in groep 3/4 en 5/6. Juf Breilyn Bosselaar komt op De
Barg om die uren te gaan draaien.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen voor het komende schooljaar!

Mooi nieuws
Juf Lotte, haar man Thomas en haar dochter Nora zijn in verwachting van een
kindje/broertje/zusje. Begin oktober wordt het prachtige gezin nog iets mooier!

Koningsspelen
Op 20 april a.s. vieren we de koningsspelen. Voor wat betreft de schooltijden is het
volgende van belang: alle kinderen genieten op school van een koningslunch,
groep 1 t/m 4 is om 13.00 uur vrij, groep 5 t/m 8 is om 14.00 uur vrij!

!! Er is nog ouderhulp gewenst! Graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind  !!
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