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De herfstvakantie staat voor de deur. In de week van 22 t/m 26 oktober a.s. is de school 

gesloten. Op maandag 29 oktober verwachten we iedereen weer op school. Het team 

van OBS De Barg wenst iedereen een fijne vakantieweek toe.  

 

 

7 november     nationaal schoolontbijt 

14 november     kinderen vrij  

17+18 november    contactavonden 

29 november     kinderen middag vrij  

 

 

Dit schooljaar zijn er een paar nieuwe gezichten op onze school. Ze stellen zich graag 

aan u voor. 

 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. 

Vanaf dit schooljaar ben ik een nieuw 

gezicht op de Barg. Mijn naam is Annet 

Hordijk, 38 jaar en samen met man en 

twee zoons woon ik in Sleen. Ik ben best 

wel sportief; houd van tennissen en 

hardlopen en als het kan, schaats ik ‘s 

winters graag. 

Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik 

werkzaam als leerkracht in groep 3-4. Op 

maandag en woensdag is deze groep dan 

samen met juf Lisa opgesplitst. Dat is erg 

fijn, want met name groep 3 heeft nog 

erg veel individuele aandacht nodig bij het 

leren lezen. Op vrijdagmiddag verzorg ik 

daarnaast de gymlessen voor groep 7-8, 

omdat ik een gymopleiding volg. 

Wellicht tot ziens in de klas of op het 

schoolplein! 

 

Mijn naam is Alicia Tibbe. Ik ben 21 jaar 

en ik woon in de Rietlanden. In juni ben ik 

afgestudeerd dus dit is mijn eerste 'echte' 

jaar voor de klas.  

Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag 

in groep 7/8 voor de vervanging van juf 

Lotte.  

Op donderdag en vrijdag werk ik op OBS 

Op 't Veld en daar heb ik groep 3/4. 
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In mijn vrije tijd handbal ik bij E&O en 

doe ik graag leuke dingen met mijn 

vriendinnen. 

Ik ga er samen met de groep een leuke 

tijd van maken! 

 

 

 

Mijn naam is Lisa van der Hak en ik ben 

23 jaar oud. Ik ben met mijn vriend 

woonachtig in Emmen. Wij zijn in blijde 

verwachting van ons eerste kindje. Ik 

werk sinds een jaar voor de gemeente 

Emmen. Dit schooljaar op OBS de Barg, 

waar ik met veel plezier werk. Op de 

maandag, woensdag, donderdag en 

vrijdagochtend ben ik te vinden bij groep 

3/4. Op de dinsdag en vrijdagmiddag bij 

groep 5/6. Wilt u iets vragen of weten, 

schroom dan niet om langs te komen. 

 

Wat leuk dat ik iets over mij zelf mag 

vertellen. Mijn naam is Burak en ik ben dit 

schooljaar gestart bij de Barg. Ik ben 23 

jaar jong, hou van tekenen, muziek 

luisteren en sporten. Zo teken ik 

bijvoorbeeld portretten van mensen en 

dieren, landschappen en bloemen. 

Voetballen en boksen zijn mijn hobby’s 

maar alles wat met sport te maken heeft 

vind ik super leuk. In de klas help ik de 

juffen en meester bij de lessen, maar geef 

ook lessen aan kleine groepjes.  

 

Hallo allemaal.  Na de zomervakantie ben 

ik als vervanger op de Barg komen 

werken. Via deze weg wil ik me graag aan 

u voorstellen. 

Mijn naam is Pascalle Bastiaansen, ik ben 

34 jaar. Samen met mijn man en drie 

kinderen woon ik in de Rietlanden. In mijn 

vrije tijd onderneem ik graag wat met 

mijn gezin. Ik ben al heel wat jaren als 

vervangster werkzaam in het onderwijs 

en dit doe ik steeds met veel liefde en 

plezier. Ik vind het altijd extra leuk om 

voor een langere periode werkzaam te 

zijn op een school. Op maandag ben ik 

aanwezig in groep 5/6, op woensdag in 

groep 1/2  en op donderdag in 

groep 7/8.  Mochten er nog vragen zijn, 

kom dan gerust langs. 
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Meester Jans en juf Dina zijn op dit moment niet aan het werk. Hoe gaat het met ze? 

Meester Jans is aan het herstellen (revalideren) in De Horst. Het gaat wel langzaam 

beter. Hij doet graag iedereen de hartelijke groeten! 

Juf Dina zal ook nog een tijd moeten re-integreren. Vanaf de week na de herfstvakantie 

zal Dina dat gaan doen op één van onze collega-scholen. Ook zij doet de hartelijke 

groeten. Juf Dina waardeert het zeer dat met kaartjes en attenties zo aan haar wordt 

gedacht. 

Juf Lotte is bevallen van een dochter: Lise. We feliciteren Lotte, Thomas en Nora van 

harte met de geboorte van hun zusje en dochter. 

 

 

Het gebeurt regelmatig dat er kinderen overblijven, die niet zijn aangemeld. Natuurlijk 

willen we daar flexibel mee omgaan, maar soms is het zo druk bij de overblijf, dat het 

lastig is alles te regelen. Er zijn dagen dat meer dan de helft van alle kinderen overblijft.  

Het verzoek is dan ook om uw kind uiterlijk ’s ochtends voor schooltijd aan te melden bij 

de koffietafel in de personeelsruimte, of via de telefoon (bellen, SMS of what’s app) op 

nummer 06-39317860. 

  

 

Zo af en toe gebeurt er een ‘ongelukje’ en dan moet er gewisseld worden van 

ondergoed. Omdat de voorraad reserve-ondergoed opraakt hierbij de vraag of u thuis 

nog ondergoed over heeft. Overlegt u alstublieft met juf Anneke van groep 1/2. 

 

 

 

Geachte ouders(s)/verzorgers(s), 

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om ons in deze nieuwsbrief aan u 

voor te stellen. Daarnaast vertellen we graag iets over Schoolmaatschappelijk Werk en 

Preventief Jeugdwerk.  

 

Onze namen zijn Sandra Meinen (Schoolmaatschappelijk Werker),  Jelleke Kuipers 

(Preventief Jeugdwerker) en Annemiek van Dijk (Preventief Jeugdwerker). Wij zijn 

verbonden aan de scholen in het gebied Emmen-Zuid en werkzaam vanuit Welzijngroep 

Sedna. Wij gaan vanaf 1 november 2018 1x per maand een spreekuur houden voor 

ouders/verzorgers. Het spreekuur vindt plaats op de scholen. 

 

Het Schoolmaatschappelijk Werk en de Preventief Jeugdwerkers hebben regelmatig 

contact met de Intern Begeleider van uw school en wanneer er sprake is van signalen, 

zorgen en/of problemen dan: 

 Denkt het SMW/ PJW mee over mogelijke oplossingen en ondersteunt waar nodig 

de leerkracht en/of Interne Begeleider bij het uitvoeren ervan; 

 Adviseert, ondersteunt en begeleidt het SMW/PJW ouders/verzorgers bij 

opvoedingsvragen en gedragsproblemen van kinderen; 

 Kan het SMW/PJW (vanuit een analyse van: ‘’Wat is er aan de hand en wat moet 

er gebeuren?!’’) hulpverlening aan het gezin en daar aanwezige kinderen 

opstarten en waar nodig toe leiden of verwijzen naar andere 

hulpverleningsorganisaties. 

 

Voorbeelden van vragen waarmee u terecht kunt bij het SMW/PJW zijn: 
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 ‘’Hoe kan ik (als ouder/verzorger) er voor zorgen dat mijn kind beter naar mij 

gaat luisteren?’’ 

 “Hoe kan mijn kind weerbaarder worden?” 

 “Mijn kind heeft ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt (Bijv.: Echtscheiding, 

ziekte en/of verlies van een dierbaar persoon) welke hulp kan hierin geboden 

worden en door wie?’’ 

 

Privacy: Alles wat u met de Schoolmaatschappelijk Werker/ Preventief Jeugdwerker 

bespreekt is vertrouwelijk. Schoolmaatschappelijk Werkers en Preventief Jeugdwerkers 

zijn gehouden aan een beroepscode. Dit betekent dat zij alleen met uw toestemming 

problemen met de school of met andere hulpverleners en/of instanties bespreken. De 

Wet Bescherming Persoonsgegevens garandeert uw privacy en uiteraard houden wij ons 

aan deze wet. Alleen met uw toestemming mogen wij gegevens aan anderen 

beschikbaar stellen. 

 

Als u nader met ons wilt kennis maken of vragen hebt, kunt u gerust contact opnemen. 

U kunt ons bereiken via de gegevens onderstaand aan deze nieuwsbrief. Ook kunt u 

kenbaar maken bij de Leerkracht en/of Intern Begeleider dat u contact met een van ons 

wilt, hij/zij zal er dan zorg voor dragen dat er zo snel mogelijk een eerste contact met 

ons zal gaan plaatsvinden. U kunt natuurlijk ook langskomen op een van de spreekuren 

die wij draaien op de scholen. Zie schema voor het spreekuur. 

 

School Werker Datum Tijdstip 

OBS De Barg Sandra Meinen 20-11-2018 8:30-9:30 

 Sandra Meinen 18-12-2018 8:30-9:30 

 

Met vriendelijke groet, 

Sandra Meinen (06-52468297), s.meinen@welzijngroepsedna.nl) 

Jelleke Kuipers (06-30309855, j.kuipers@welzijngroepsedna.nl) 

Annemiek van Dijk (06-40875845) a.vandijk@welzijngroepsedna.nl)  

Na de herfstvakantie komt Juf Inez weer terug bij ons.  

Ze gaat beginnen om het langzaam weer op te bouwen.  

Juf Monique die komt na de herfstvakantie alleen nog af en toe op de donderdagochtend 

bij ons. i.v.m. haar opleiding die ze er nog bij volgt. Daarnaast zal ze niet heel veel meer 

bij ons zijn.  

Er zijn ook drie kinderen die afscheid van ons gaan nemen. Tessa, Vajen en Kachina. We 
wensen jullie heel veel plezier op de basisschool  

1 november dan houden wij een ouderactiviteit. Wij gaan samen met de ouders en 

kinderen een mooie lampion maken.  

We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe.  

Groetjes, Juf Inez, Juf Parwanah en Juf Monique.  

Voorschool de Barg.  
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