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Het schooljaar 2019/2020 is van start gegaan. Het was fijn om de kinderen weer op school te hebben. In onze 
groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 is een goed begin gemaakt. De sfeer is prima! 
 
De inzet van leerkrachten is als volgt: 
 
Groep 1/2: juf Anneke, juf Carla regelmatig op woensdagen 
Groep 3/4: juf Annet (ma/di/woe), juf Lisa (woe/do/vrij)  
Groep 5/6: meester Joko en op vrijdagmiddag juf Lisa 
Groep 7/8: juf Carla (ma/di/woe) en juf Lotte (woe/do/vrij) – woensdagen om en om 
 
Juf Marlou doet het IB-werk. Meester Burak help in alle groepen. Meester Jans is voorzichtig aan het re-
integreren. Meester Patrick is locatiedirecteur.  

 
In het nieuwe schooljaar werken we met nieuwe schooltijden.  
 

 Groep 1 Groep 2, 3 en 4 Groep 5 t/m 8 

maandag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

dinsdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

woensdag  8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur 8.30 – 12.15 uur 

donderdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

vrijdag vrij  8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.30 uur 

 
De lunch en speelpauze is als volgt geregeld. 
 

 Lunch (in de klas) Speelpauze 

Groep 3 t/m 8 11.45 uur 12.00 – 12.30 uur 

Groep 1/2  12.15 uur 12.30 – 13.00 uur 

 
 
Het team van OBS De Barg wenst een ieder een plezierig schooljaar toe!  
Maandag 9 september is de informatieavond. Zie hieronder voor de tijden. U komt toch ook? 

 

 
De nieuwe schoolgids verschijnt zo spoedig mogelijk op de website.  

 

De kinderen van groep 3/4 gymmen op donderdag.   
De kinderen van groep 5/6 gymmen op donderdag.  
De kinderen van groep 7/8 gymmen op donderdag(middag).  
 
Alle groepen hebben een blokuur gym in de gymzaal aan de Mantingerbrink.  

 

 
9 september Informatieavond groep 1 t/m 8 – 19.00 – 19.30 uur en tweede 

ronde 19.45 – 20.15 uur 

16 t/m 27 september Schoolvoetbal Bargeres 

2 oktober Schoolfotograaf 

 


