
 

Bargbulletin 2017/2018 

 

        

 

Jaargang 25 – Nummer 346 – 28 september 2017  
 

 

2 oktober  informatieavond  

Dit jaar is de informatieavond op één avond. U bent vanaf 19.20 

uur (om 19.30 uur starten we!) welkom op school. De eerste ronde 

informatie is van 19.30 – 20.15 uur. Daarna is er nog een kwartier 

voor ouders die voor een tweede/derde kind nog in een andere 

groep willen kijken.  

5 oktober  school dicht i.v.m. staking. 

18 oktober  schoolfotograaf op school. Binnenkort ontvangt u hierover een 

aparte brief. 

19 oktober kijkavond mét kinderen 

21 oktober start herfstvakantie 

 

 

In de vandaag meegegeven brief over de landelijke stakingsdag in het primair onderwijs 

leest u de meest relevante informatie over de staking. 

 

De MR heeft een brief aan het bestuur geschreven waarin is gevraagd om een expliciete 

uiting van steun aan de stakingsactie. Een citaat: 
Wij steunen ‘onze’ meesters en juffen dus op 5 oktober en we hopen dat zij allemaal gaan staan voor waar de 
stakingsactie voor staat! Verminderde werkdruk, en een EERLIJK salaris. Wij hopen dat onze kinderen ook in 
de toekomst nog les kunnen krijgen van enthousiaste meesters en juffen. 
Met dit schrijven willen wij OOE vragen ook achter onze meesters en juffen te gaan staan en de actie te 
steunen. Op de website staat te lezen: “Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen kwalitatief 
goed onderwijs zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen 
leggen voor hun latere leven.”   
Laten we deze visie gezamenlijk in leven houden, door de stakingsactie te ondersteunen! 

 

 

Het nieuwe schooljaar is weer volop van start, en ook de luizenbrigade is alweer in actie 

geweest. Wij controleren de kinderen iedere eerste woensdag na de vakantie. 

De luizenbrigade voert slechts een standaardcontrole uit, het is erg belangrijk dat u thuis 

uw kind ook regelmatig checkt! Heeft u het vermoeden van luis of neet bij uw kind, geef 

dit dan door op school aan de juf of meester. Zodat wij daar ook onze controles op aan 

kunnen passen. 

Wij zijn dringend op zoek naar extra hulp binnen de luizenbrigade! De controle neemt 

een uur tot anderhalf uur in beslag. Mocht u belangstelling hebben wilt u dit dan melden 

bij de leerkracht van uw kind? 

 

 

De MR en OR van de school hebben besloten dit schooljaar geen zakelijke ouderavond te 

beleggen. De verantwoording van de bestede gelden en de jaarverslagen krijgt u op 

papier.  

Dus: op 7 november a.s. geen zakelijke ouderavond.  
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In de lijst met belangrijke data voor dit schooljaar is iets onduidelijk. Er staat dat de 

kerstvakantie begint op 22 december, maar dat moet natuurlijk 23 december zijn!  

 

 

Van een heleboel ouders hebben we inmiddels een formulier met e-mailadres 

teruggekregen. Binnenkort kunnen die mensen een uitnodiging van SchouderCom 

verwachten om een account aan te maken.  

Gedurende langere tijd gaan we informatie zowel schriftelijk als via SchouderCom 

aanbieden. Uiteindelijk zal de papieren informatieverstrekking helemaal stoppen. Het is 

dus van belang dat iedereen een e-mailadres heeft doorgegeven.  

 

 

 

 

Als gezonde start van het schooljaar biedt Ik eet het beter het lesprogramma Week van 

de Pauzehap voor groep 3 t/m 8: vijf dagen met filmpjes, opdrachten en heel veel 

gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren met elkaar hoe lekker 

zo’n gezonde pauzehap kan zijn!  

De belangrijkste doelstellingen van de Week van de Pauzehap zijn dat leerlingen: 

1. veel verschillende gezonde tussendoortjes leren kennen; 

2. leren waaróm bepaalde tussendoortjes gezond zijn (Schijf van Vijf); 

3. ervaren hoe leuk én lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten, om te 

variëren, te combineren en nieuwe smaken te proeven; 

4. ervaren dat met elkaar eten (bereiden) leuk en gezellig is; 

5. de gewoonte ontwikkelen om elke dag te kiezen voor gezonde 

tussendoortjes. 

 

8 september    Jada   groep 5 

18 september  Leiyla  groep 2 

18 september  Dilara  groep 2 

27 september  Dinand groep 6 

 

Gefeliciteerd! 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cbsdewegwijzer.eu/images/Ik-eet-het-beter-492x391.jpg&imgrefurl=http://www.cbsdewegwijzer.eu/groepen/groep6-7-8/laatste-nieuws-groep-6-7-8/67-schoolontbijt-ik-eet-het-beter&docid=ysR7Pv7AINtu4M&tbnid=LliY4QS0UYHijM:&w=492&h=391&bih=920&biw=1680&ved=0ahUKEwiwrIWI08DPAhVJuRQKHRelCbAQxiAIAg&iact=c&ictx=1

