Jaargang 26 – Nummer 365 – 4 juli 2019
Op naar de zomervakantie
U leest het laatste bulletin van het schooljaar. Vanaf vrijdag 12 juli, 12.00 uur, zijn de
kinderen vrij. De achtstegroepers gaan naar het voortgezet onderwijs en de andere
kinderen verwachten we op maandag 26 augustus weer op school voor de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar.
Het team van OBS De Barg wenst u allen een hele fijne zomer toe!

Formatie schooljaar 2019-2020
In het nieuwe schooljaar gaan we werken met de volgende groepsverdeling en met de
volgende leerkrachten.
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2
3/4
5/6
7/8

juf Anneke (meestal niet op woensdag, maar dan komt juf Carla of Marlou)
juf Annet (ma/di/woe) en juf Lisa (woe/do/vrij)
meester Joko
juf Carla (ma/di/woe om en om) en juf Lotte (woe om en om, do/vrij)

Meester Jans Brinks is nog herstellend, maar hem zien we wel al regelmatig in onze
school.
Meester Burak is er de hele week als onderwijsassistent. Juf Marlou is IB-er en
doorgaans aan het werk op woe/do/vrij. Meester Patrick is locatiedirecteur en doorgaans
aanwezig op ma/di/do/vrij.
Van juf Alicia, juf Dina en meester Jan nemen we afscheid. Alicia gaat aan het werk op
OBS De Runde in Emmercompascuum. Ze krijgt daar groep 7 en heeft veel zin in die
nieuwe uitdaging. Alicia, we willen je graag bedanken voor je inzet dit schooljaar! Veel
geluk op De Runde.
Dina gaat aan het werk op OBS De Lisdodde in Emmen. Zij krijgt daar groep 2 en ook
zij heeft veel zin in de nieuwe uitdaging. Dina, we willen je graag bedanken voor je inzet
de afgelopen jaren. Veel geluk op De Lisdodde.
Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt in het onderwijs gaat meester Jan Jansen met
pensioen. Jan, een vertrouwde meester, neemt afscheid. Veel kinderen voelden zich
veilig bij jouw rustige manier van lesgeven. We zullen je missen op De Barg. Bedankt
voor je inzet. Een prachtig pensioen wensen wij je toe!

Van de voorschool
Bijna en dan is het zomervakantie.
We zijn nu bezig met het thema ‘oef, wat warm!’
Kinderen leren begrippen zoals; drijven en zinken, droog en nat, warm en koud,
Ook wordt er volop met water gespeeld en een ijsje tussendoor is ook erg lekker.
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We sluiten deze periode af met een zomerfeest die gehouden wordt op 9 juli.

Kinderen mogen deze dag ook verkleed komen.
We nemen afscheid van Veyron en Michelle. Veyron gaat naar de Basisschool toe. We wensen hem
heel veel plezier in groep 1.
Michelle gaat verhuizen. Ook wensen we haar het allerbeste toe op haar nieuwe voorschool.
Stagiaire juf Marjel neemt ook afscheid van ons.
Ze zal door de kinderen gemist worden. We wensen haar heel veel succes met de studie.

Iedereen hele fijne zomervakantie toegewenst!
Groetjes,
Juf Monique
Speeltoestel
Vandaag plaatste de firma Drenthen een nieuw speeltoestel op ons schoolplein. Mede
dankzij de inzet van onze eigen kinderen (Jantje Beton Loterij) en een forse bijdrage van
de MR/OR kan dit toestel worden bekostigd.
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Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
De komende 2 jaren gaat OBS De Barg verder aan de slag met het certificaat Voeding.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Continurooster
In het nieuwe schooljaar werken we met nieuwe schooltijden.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Groep 1
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8.30 – 12.15
8.30 – 14.30
vrij

uur
uur
uur
uur

Groep 2, 3 en 4
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.30 uur
8.30 – 14.30 uur

De lunch en speelpauze is als volgt geregeld.

Groep 3 t/m 8
Groep 1/2

Lunch (in de klas)
11.45 uur
12.15 uur

Speelpauze
12.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur

Aan het overblijven zijn voor de ouders/verzorgers van onze school geen kosten
verbonden.
De lunch in de klas is geen pauze, maar valt onder lestijd en wordt dus begeleid door de
leerkracht.
Tijdens de speelpauzes zijn er 2 ouders én iemand uit het schoolteam die toezicht
houden op de spelende kinderen.

Bargbulletin 2018/2019

