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schooreis groep 3 t/m 6 naar Attractiepark Duinen Zathe
schoolreis groep 1/2
schoolkamp groep 7/8
kinderen vrij i.v.m. evaluatiedag team
laatste bargbulletin schooljaar

Graag informeren we u over onze klassenverdeling voor het komende schooljaar. In het
plaatje hieronder vindt u de naam van juf Mariska niet meer. Mariska heeft een nieuwe
uitdaging op een andere school gevonden. Daar wacht een prachtige uitdaging! We
wensen onze collega een inspirerende voortgang van haar carrière! Bedankt voor de
fijne samenwerking!
Schooljaar 2017/2018
Groep 1/2: juf Anneke (ma t/m do) en juf Henny (vrij)
Groep 3/4: juf Dina (ma/di/woe) en juf Marlou (do/vrij)
Groep 5/6: juf Marlou (ma) en meester Jan (di t/m vrij)
Groep 7/8: meester Rob (ma t/m do) en juf Lotte (vrij)
Interne begeleiding: Jans Brinks
Locatieleiding: Patrick Zuidema
We hebben nog wat tijd over om bijvoorbeeld een groep voor een deel te splitsen en om
tijd voor Remedial Teaching te realiseren. U leest ook dat juf Marlou en juf Lotte op De
Barg kunnen blijven. Daar zijn we allemaal heel blij mee!

Het is de tijd van de schoolreisjes!
Dinsdag gingen de kinderen van de groepen 3 t/m 6 met de bus naar Attractiepark
Duinen Zathe in Appelscha. Een fantastische sfeer, prachtig weer, wat wil je nog meer?
Maandag 26 juni zijn de kinderen uit onze groepen 1 en 2 aan de beurt. Zij gaan met de
trein naar Coevorden, spelen bij Cowboys en Indianen. Diezelfde maandag vertrekt onze
groep 7/8 op de fiets naar Gasselternijveen, waar ze 3 nachten verblijven in het
Hunzepark. Donderdag 29 juni keren ze voldaan, maar vast niet uitgerust terug.

Deze week hebben we in een brief de prikactie van volgende week aangekondigd. Op
dinsdag 27 juni a.s. beginnen de lessen niet om 8.30 maar om 9.30 uur. Middels de
prikactie willen we aandacht vragen voor o.a. het probleem van het krijgen van invallers.
Regelmatig is het erg lastig of zelfs onmogelijk om vervanging te krijgen bij ziekte of
afwezigheid van leerkrachten. Op dit moment is dat zichtbaar in onze groep 5/6, waar
meester Jan Jansen afwezig is door ziekte (Hij heeft een longontsteking en knapt nu wat
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op). Dankzij de inzet van eigen leerkracht Anneke Reinders (uitbreiding uren) is de
vervanging gewaarborgd. De groep heeft al veel verschillende invallers gehad. Voor de
kinderen is dat (ook) niet de meest wenselijke situatie. Gelukkig hebben we de groep
nog niet naar huis hoeven sturen. Als het aanbod van leerkrachten niet groter en
stabieler wordt is het in de toekomst niet uit te sluiten dat we toch een keer een groep
naar huis moeten sturen als er geen vervanging te krijgen is.

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie
deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 beschikbaar.
Je kan de app overal waar een goede Wi-fi verbinding is downloaden. Je kan dan voor de
zekerheid thuis al je boeken downloaden. Op deze manier is er geen internetverbinding
nodig om de boeken te lezen. Er staan boeken in voor kinderen vanaf 6 jaar, ook voor
volwassenen zijn er boeken beschikbaar. Gezellig samen lezen!!

Meester Jan Jansen is al 3 weken ziek thuis. Hij had een longontsteking opgelopen en is
daar nu van aan het herstellen. Gelukkig knapt hij wel weer wat op. Meester Jan:
beterschap van iedereen!

Vanuit de Barg en de diverse geledingen van Kentalis wordt er op het moment in een
Koppelteam gewerkt aan allerlei plannen die nodig zijn om de samenwerking en de
verbouwing tot stand te kunnen brengen.
In het komende schooljaar zal de Taaltrein tijdelijk naar de locatie van de Tine
Marcusschool verhuizen. In het schooljaar 2017/2018 blijft de Tine Marcusschool
‘gewoon’ nog in Emmerhout gehuisvest. Als school De Barg blijven we aan de
Mantingerbrink, hoewel we kunnen verwachten een enkele keer intern te moeten
verhuizen.
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(Dyon, welkom bij ons op school. We wensen je veel plezier op OBS De Barg)

Gefeliciteerd!
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