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Belangrijke data 
 

woensdag 4 juli   kinderen vrij – teamdag personeel 

vrijdag 20 juli    Wijkvereniging Bargeres en de Kwalitaria 

aan de Alerderbrink bieden alle kinderen 

van de basisschool een lekker begin van de 

zomervakantie aan. 

Op vrijdag 20 juli kunnen jullie bij de Kwalitaria 

aan de Alerderbrink van 14.00-16.00 

uur een gratis softijsje komen halen. 

 

woensdag 18 oktober  schoolfotograaf, ‘s ochtends 

kinderen van voorschool De Barg en OBS De Barg 

komen op de foto 

 

(jarige) Meesters- en Juffendag 
 

 

 
 

Woensdag 13 juni (woensdag a.s.) vieren we feest! We vieren (jarige) meesters- en 

juffendag. Kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen. Een tussendoortje 

meenemen hoeft niet, daar wordt voor gezorgd! 

De ochtend duurt gewoon van 8.30 tot 12.15 uur.  

 

Schoolreisjes 
 

Deze week ging groep 1/2 op schoolreis. Met paarden en paardentram vertrok de groep, 

onder prachtige weersomstandigheden, naar manage De Eekwal. Daar was van alles 

voor de kinderen te doen. We hebben gezien en terug gehoord dat de kinderen (en de 

begeleiders) enorm hebben genoten!  

 

De groepen 3 t/m 6 gaan op dinsdag 26 juni met de bus naar Dinoland 

(https://dinoland.nl/) 

Groep 7/8 gaan op kamp van woensdag 27 juni t/m vrijdag 29 juni. Ze gaan naar Erm 

(https://www.ermerstrand.nl). 

 

Groep 7/8 vrijdag 8 juni naar astronaut André Kuipers 
 

Onze groep 7/8 is vrijdag 8 juni aanwezig bij de Techniekpact Collegetour van astronaut 

André Kuipers op het DC Tech in Emmen. 

https://dinoland.nl/
https://www.ermerstrand.nl/
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Kuipers neemt de kinderen mee op een boeiende reis door de wereld van ruimtevaart, 

wetenschap en techniek.  

In de collegetour leren de kinderen over zwaartekracht, gewichtloosheid, de rol van 

techniek en wetenschap in de ruimtevaart. André Kuipers geeft antwoord op vragen die 

de kinderen vooraf hebben ingestuurd. Aansluitend aan de collegetour gaan de kinderen 

in workshops aan de slag en coole dingen maken en doen. De collegetour wordt 

georganiseerd door provincie Drenthe, Bètapunt Noord, Carmelcollege, Esdal College, 

Hondsrug College, DC Tech, NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Voorschool OBS De Barg 
 

Onze school heeft een eigen voorschool: Voorschool De Barg. Voorschoolse educatie is 

voor peuters vanaf 2,5 jaar. Zij leren op een leuke en speelse manier taal en sociale 

vaardigheden. De voorschool valt onder de organisatie van 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/  
De basisschool en de voorschool werken al op een aantal gebieden samen. Zo is de stap 

naar de basisschool voor de peuters nog maar een kleine stap.  
 

Praktisch Verkeersexamen 
 
De kinderen van groep 7 deden op 31 mei jl. mee aan het praktisch verkeersexamen. De 

kinderen moesten een route door het centrum fietsen waar op bepaalde plekken door 

‘controleurs’ werd gekeken naar de kunsten van de fietsers. 

Onze zevende groepers zijn allemaal geslaagd!  

 

 
 

Verjaardagen 
 
I.v.m. nieuwe regels binnen de privacywetgeving kiest de school ervoor geen 

verjaardagslijst meer te publiceren in de nieuwsbrief. 
 

Muurschildering 
 

 

Te bewonderen op ons 

schoolplein. Emdee 

Muurschilderingen 

(Menno): mooi werk! 
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