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Voorjaarsvakantie 
 

De komende week staat een stralende voorjaarsvakantie voor de deur. De schooldeur 

doen we even dicht. We verwachten iedereen weer op maandag 25 februari op school. 

 

Streetwise 
 

Afgelopen dinsdag (12 februari 2019) hebben we Streetwise gehad op school. Streetwise 

is een verkeersprogramma voor kinderen van 4 tot 15 jaar.  

Voor de kinderen van groep 1/2 was er ‘Toet Toet’ in het speellokaal. De kinderen van 

groep 3/4 hadden het project ‘Blik en Klik’ in de gymzaal. De kinderen van groep 5/6 

weken uit naar de Delftlanden voor een les over de remweg die een auto nodig heeft. 

‘Hallo Auto’ is de naam van die les. Tenslotte groep 7/8. Zij kregen eerst les van een 

mevrouw van de ANWB. De les ging over verkeersveiligheid. Zo werd er aandacht 

besteed aan de gevaren van het gebruiken van de telefoon in het verkeer.  

Ook kregen de zevende- en achtstegroepers een oefening in trapvaardig zijn. Het 

uitgezette parcours op het schoolplein bleek behoorlijk pittig! 

 

 
 

 

Stel je voor…een nieuwe meester 
 

Aangenaam, mijn naam is Joko Potze en ik ben al vanaf januari 2019 werkzaam op Obs 

De Barg. Met veel plezier stel ik mij in deze nieuwsbrief aan u voor. 

Ik ben zevenendertig jaar en sinds 2007 werkzaam als groepsleerkracht in de gemeente 

Emmen. De afgelopen jaren was ik werkzaam op Obs De Bascule in Nieuw-Amsterdam.  

Ik woon in Emmen met mijn vrouw Sarah en onze dochter Guusje. Guusje is inmiddels 

bijna vijf maanden oud en Sarah is leerkracht aan de St.-Gerardusschool in Barger-

Oosterveld. Samen gaan we graag een weekendje weg of een hapje eten buiten de deur.  

In de weekenden vinden we het bovendien erg leuk om vrienden of familie te eten te 

hebben en vaak gaat dan één van mijn barbecues aan, een grote hobby van mij. 

Sporten en muziek zijn mijn andere hobby’s; ik doe een paar keer per week aan crossfit 
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en ik maak graag een rondje op mijn racefiets. Verder kan ik ook uren luisteren naar de 

muziek van U2 en Coldplay en bezoek ik regelmatig een concert.  

 

Op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag geef ik les aan groep 5/6, de rest van de week 

sta ik voor groep 3/4. 

Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen weken waarin ik al kennis heb mogen 

maken met veel kinderen, ouders en collega’s.  

Tot slot ben ik vrijwel altijd wel in voor een praatje of kennismaking, dus kom gerust 

eens langs of spreek me aan als u me ziet rondlopen in of om de school. 

 

Voor nu een hartelijke groet, Joko Potze 

 

 
 

 

Aanpassing schoolreisbijdrage groep 7/8 
 

Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 7/8 niet op kamp, maar op een eendaagse 

schoolreis. Het gevraagde bedrag van €75,00 is dan niet meer reëel. Daarom is het 

bedrag aangepast naar €30,00. Als u al had betaald ontvangt u het teveel betaalde 

terug.  

Het idee is dat we de musical en het kamp afwisselen; het ene jaar doen we een 

musical, het andere jaar een schoolkamp (max. 2 nachten). Dit jaar wordt er in groep 

7/8 begonnen met de musical nadat de eindtoets (groep 8) is afgenomen.  

 

Nieuws uit de voorschool 
 

Vanaf januari staat bij ons op de groep het prentenboek “Een huis voor Harry”, centraal. 

Dit boek hoort bij de nationale voorleesdagen en is prentenboek van het jaar 2019 

geworden. 

Wij lezen veel voor uit het boek, praten over verschillende huizen en wie er wonen en 

maken mooie knutselwerkjes zoals een geverfde vlinder. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we als afsluiting van het thema met ouders en peuters 

naar de bibliotheek om samen naar een theatervoorstelling over “Een huis voor Harry” te 

kijken. 

Juf Parwanah heeft in januari afscheid van ons genomen, zij is naar Portugal vertrokken 

voor een nieuwe baan, een mooie uitdaging. Juf Monique werkt nu weer bij ons op de 

groep, zij is voor de kinderen en ouders al bekend door het invallen van vorig jaar. 

Per 1 april neemt juf Inez ook afscheid, zij heeft een nieuwe baan bij de kinderopvang en 
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gaat ons daarom verlaten. Een aantal wisseling dus op onze groep de afgelopen periode 

maar ook met de nieuwe juffen maken we er weer een fijne en gezellige tijd van! 

 

Groetjes van juf Monique en juf Inez 

 

Continurooster? 
 
Graag uw aandacht voor het volgende. We willen graag uw mening weten over hoe de 

school het beste de TSO (tussenschoolse opvang, het overblijven) kan regelen. We 

overwegen om met een continurooster te gaan werken. Je zou dan kunnen denken aan 

een lesrooster dat van 8.30 tot 14.30 uur loopt, met de woensdagmiddag vrij, maar een 

variant met elke dag een rooster van 8.30 -14.15 uur (ook op woensdag) is ook een 

optie. Die variant wordt het vijf-gelijke-dagen-model genoemd. 

Kort na de voorjaarsvakantie vragen we u in een aparte brief naar uw mening.  

 

Ivan uit groep 4 tekende een deel van het schoolteam. Prachtig!  
 

 
 

 


