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Hemelvaart en vrijdag erna (25+26 mei)
Pinksterweekeinde en dinsdag erna (5 en 6 juni)

vrij
vrij (leerkrachten hebben 6 juni
een teamdag met het hele
cluster)

Per 12 juni a.s. krijgt de BSO van Kwebbel een plek in onze school. Alle
basisschoolkinderen die naar de BSO van Kwebbel gaan worden hier opgevangen.
Kwebbel komt in het lokaal waar onze jongste kinderen tussen de middag overblijven.
We zijn blij met de nieuwe kleurrijke partner. Welkom!

In de hal bij de lokalen van onze groepen 1 en 2 hangt een mooi aanbod voor peuters en
kleuters. Zie hieronder. Opgaveformulieren hangen in school.
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De Taaltrein is al paar jaar een vaste gebruiker van ons schoolgebouw aan de
Mantingerbrink. Vanaf deze week (tot de zomervakantie) gebruikt de Taaltrein een extra
lokaal, namelijk het lokaal tegenover onze groep 3.
De Taaltrein valt onder het bestuur van Kentalis. OBS De Barg zal in de nabije toekomst
steeds meer met Kentalis te maken krijgen. Onder het bestuur van Kentalis vallen de
scholen met kinderen die een taal- en/of gehoorstoornis hebben. In Emmerhout staat De
Tine Marcus School. De TMS krijgt een ook een plek aan de Mantingerbrink 203. De Barg
en de TMS zullen in een vooral aan de binnenkant verbouwde school voor een deel gaan
samenwerken. We zullen uitgaan van het idee ‘hoe kunnen we elkaar beter maken?’ De
komende tijd zult u steeds meer horen van de ontwikkelingen.

9 mei 2017 op een dinsdag was het zover, atletiek!! We hadden er lang op gewacht,
maar het ging al snel. In de ochtend hadden we er allemaal zin in. We droegen sportieve
kleren en een nummer op ons borst. Op school kregen we een hesje om aan te doen
tijdens het fietsen. Al snel waren we vertrokken, het was even fietsen, maar met je
fietsmaatje was het zeker ook gezellig! Toen we er kwamen moesten we wel even
wachten. Ondertussen oefenden we even. Wij (Malika en Rody) hadden afgesproken om
een wedstrijdje te doen: Wie de meeste punten kreeg had gewonnen. We hebben
meester Rob er bij betrokken. Zodat hij het bij kon houden. We besloten een
tegenprestatie te doen voor de verliezer. We namen de weddenschap zeer serieus naast
het dollen , lachen en plezier. We gingen eerst 60m sprinten (Rody had deze gewonnen)
daarna gingen we verspringen (deze had Rody ook gewonnen) . Nu begon de spanning
echt op te bouwen we moesten nog maar 3 onderdelen . Kon Malika de wedstrijd nog
winnen…?? Bij kogelstoten was het het spannendst, als Malika deze niet won kon ze niet
meer winnen. Maar tot zover kwam het niet Malika had deze te pakken. Spannender en
spannender werd het wel. Hoog springen was gelijkspel, dus wie de laatste en
moeilijkste ronde won was de winnaar. De 6 minuten loop was uiteindelijk gewonnen
met een klein verschil door Rody! We maakte grapjes over wat de verliezer moest doen
voor de winnaar zoals, BIG MAC kopen, maar uiteindelijk was het veel simpeler en
hoefde Malika alleen koffie voor de meester te halen. De goede vrienden waren er heel
enthousiast. Daaaaggg…..
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Gefeliciteerd!
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