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5 december Sinterklaas bezoekt onze school. ’s Middags zijn alle 

kinderen vrij.  

21 december Kerstviering (17.00 – 19.00 uur). ’s Middags zijn alle 

kinderen vrij. 

22 december  Groepen 1 t/m 4, 12.00 uur kerstvakantie 

 Groepen 5 t/m 8, 15.15 uur kerstvakantie 

 

 

Juf Henny heeft lichamelijke klachten, waardoor ze niet kan werken. Ze wordt vervangen 

door juf Wera. Beterschap, Henny!  
 

 

 

 

Al enige tijd gebruiken we SchouderCom om u te informeren over allerlei zaken. Helaas 

hebben we nog niet alle ouders in het systeem. Als u uw e-mailadres nog niet heeft 

doorgegeven of als u om andere redenen nog geen gebruik kunt maken van 

SchouderCom, neem dan even contact op met school (Patrick). 

 

Eerst was het spannend of Sint wel zou komen, omdat er weer eens Spaanse griep 

heerste in het grote landhuis van Sinterklaas. Gelukkig had 

de Dokter Piet een goed medicijn bedacht en was iedereen 

die mee moest naar Nederland op tijd weer beter. De 

cadeaus werden nog net op tijd in de stoomboot gepakt.  

Sint zal op dinsdag 5 december op school komen. Hoe zal de 

Sint aankomen? En als er Pieten komen, zullen het dan 

witte, rode, gele, zwarte, bruine of roetpieten zijn? We 

zullen zien! Vol verwachting wordt het Sinterklaasjournaal 

gevolgd. Sint heeft nu problemen met het vervoer van alle 

cadeautjes voor de Bargkinderen vanaf de stoomboot naar 

Emmen. Hij kan ze niet op tijd in zijn vervoermiddel krijgen. 

Sint arriveert daarom een kwartiertje later bij school, om 

8.45 uur. 

 

Iedereen heeft daardoor de tijd om eerst even naar binnen te 

gaan. Als Sint met zijn Pieten aankomt gaan we samen naar 

buiten. Uw kind wordt wel om 8.30 uur verwacht. Sint en zijn 

Pieten komen om 8.45 uur. Ook ouders zijn natuurlijk weer 

van harte welkom bij de aankomst van Sint op de Barg. 

Ouders die willen kijken moeten dus even wachten nadat hun 

kind de klas is binnen gegaan.   

Alle kinderen gaan deze vrijdag tot 12:00 uur naar school. 
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Er is deze middag dus geen school. 

Deze dag krijgen de kinderen eten en drinken op school, ze hoeven dus geen tas mee. 

 

KOM OP TIJD HET WORDT VAST LEUK 

 

Er zijn nieuwe inzichten op het gebied van het bestrijden van luizen. Op het moment 

gebruiken we luizenzakken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu raadt het 

gebruik van de zakken niet aan. De verspreiding van de ongewenst beestjes gaat niet 

via de jassen.  

Op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis/Wat_kun_je_tegen_hoofdluis_doen is 

veel meer over dit onderwerp te lezen. 

M.i.v. 8 januari 2017 gebruiken we op De Barg geen luizenzakken meer.  

 

 
In ons werk komen wij het regelmatig tegen; kinderen die enthousiast zijn om te sporten of zwemlessen te 
volgen maar waar het thuis financieel lastig is.  
  
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van vier tot achttien jaar die leven in gezinnen waar niet 

genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van een sportvereniging. Het 

jeugdsportfonds betaalt de contributie voor deze kinderen en in bepaalde gevallen ook sportkleding. Het gaat 

om kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of leven onder het sociaal 

minimum. Alleen contributie van sportverenigingen die aangesloten zijn bij de landelijke sportbonden van de 

organisatie NOS*NSF wordt vergoed. Voorbeelden van sporten zijn: zwemmen (inclusief zwemles), hockey, 

voetbal, judo, karate, rugby, tennis, badminton en atletiek. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind(eren) 

stimuleren om te sporten en naar de trainingen/lessen/wedstrijden te gaan.  

Het bedrag dat Jeugdsportfonds uitkeert is maximaal €225,- per kind per jaar. Voor elk kind uit een gezin kan 

een aparte aanvraag worden ingediend. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de 

sportvereniging. Voor sportattributen ontvangen ouders/verzorgers een tegoedbon die ingeleverd kan worden 

bij een sportwinkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een aanvraag bij Jeugdsportfonds is een jaar 

geldig en moet ieder jaar opnieuw worden gedaan.  

Wilt u meer informatie of een aanvraag laten doen bij Jeugdsportfonds? Neem dan 

eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn werkzaam als intermediairs en 

kunnen de aanvraag bij Jeugdsportfonds voor u indienen (ouders/verzorgers 

kunnen de aanvraag niet zelf indienen). U kunt rechtstreeks met ons contact 

opnemen via: 

Buurtsportcoaches Emmen-Zuid: 

 

Nienke Werter   06 15178143                 bscemmenzuid@emmen.nl 

Matthias Zweers              06-52490450                  bscemmenzuid@emmen.nl 

  

 

5 november   Evelien       groep 7 

7 november   Hajaar   groep 3 

18 november   Priscilla  groep 8 

22 november   Leroy W  groep 6 
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