
 

Bargbulletin 2018/2019 

 

        

 

Jaargang 26 – Nummer 364 – 23 mei 2019 

 

Agenda 
 

29 mei   jarige meesters- en juffendag 

30 en 31 mei  Hemelvaart en vrijdag erna – de kinderen zijn vrij.  

5 juni   Buitenspeeldag  

7 juni    letterfeest groep 3 

11 juni   schoolreis groep 7/8 

12 juni   schoolreis groep 1/2  

18 juni   schoolreis groep 5/6 

19 juni   kinderen vrij – juffen en meesters hebben een teamdag (cluster) 

25 juni   kinderen ’s middags vrij – evaluatiemiddag team 

26 juni   afsluiting project vakantie 

 

Meesters- en juffendag 
 

Op woensdag 29 mei vieren we op school de verjaardagen van de meesters en de juffen. 

Deze ongetwijfeld vrolijke dag start die woensdag om 8.30 uur op het schoolplein. Kom 

gerust kijken! Om 8.45 uur gaan de kinderen naar hun eigen klas om de verjaardag van 

de juf/meester verder te vieren. Deze woensdag zijn de kinderen op de normale tijd vrij.  

 

Buitenspeeldag 
 

Waar: Multifunctioneel Sportveld De Kuil Bargeres 

Wat: Superleuke activiteiten zoals: springkussen, 

stormbaan, sporten (o.a. tennis en skaten), 

wedstrijdjes, schminken, Oudhollandse spelen en vrij 

spelen 

Wanneer: Woensdagmiddag 5 juni 2019 

Hoe laat: 14.00 – 16.00 uur (aanmelden kan vanaf 13.30 uur) 

Voor wie: Iedereen uit de wijk! 

Opgeven: Graag voor maandag 27 mei opgeven via www.actiefinemmen.nl (zodat wij 

alvast je stempelkaart kunnen invullen) of kom gewoon deze middag meedoen! 
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Continurooster (8.30 – 14.30 uur, woensdag tot 12.15 uur) 
 

Volgend schooljaar gaat OBS De Barg werken met een continurooster. Onder de 

ouders/verzorgers is een enquête gehouden. Uit die enquête is gebleken dat er een 

grote meerderheid voor het invoeren van het continurooster is. Het overgrote deel van 

die mensen geeft de voorkeur aan de tijden tot ’s middags 14.30 uur en de woensdag tot 

12.15 uur. Inmiddels heeft de MR van de school al ingestemd met het invoeren van 

genoemd continurooster.  

Over verdere afspraken (o.a. het toezicht tijdens de pauze) hoort u nog van ons.   

 

Voorschool De Barg 

Ons lokaal krijgt een hele nieuwe inrichting en was echt toe aan een opfrisbeurtje.  

Voor de meivakantie waren we hier al mee bezig en na de meivakantie is hier verder 

geklust.  

Het begint nu langzamerhand vorm te krijgen. We hopen eind mei er weer volop gebruik 

van te kunnen maken.  

Tot die tijd hebben de kinderen zich prima vermaakt in het speellokaal en een ander 

lokaal dat beschikbaar was.  

Ook zijn we veel buiten geweest met de mooie dagen die we hebben gehad. 

Vorige week namen we afscheid van Kyara. Zij is 4 jaar geworden en gaat naar de 

basisschool toe.  

We wensen haar heel veel plezier in groep 1. 

 

Groetjes, 

Juf Monique  

Voorschool de Barg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


