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Kerstvakantie 
 

Donderdagavond hebben we met de hele school van het kerstdiner genoten. Wat een 

mooie avond was het! En nu staan we dan aan het begin van de kerstvakantie. 

Het team van OBS De Barg wenst alle kinderen, ouders en verzorgers een heerlijke 

vakantie,  fijne feestdagen en een goed begin van 2020 toe. 

Op maandag 6 januari is de eerste schooldag van het nieuwe kalenderjaar. We zien 

iedereen dan graag weer terug op school.  

 

Glazen Huis Emmen 
 

Het totale bedrag dat de leerlingen voor het Glazen Huis Emmen hebben opgehaald is 

€180,60. 

Vandaag (vrijdag) brengen de leerlingen van groep 7/8 de cheque naar Glazen Huis 

Emmen dat van 19 december tot en met 22 december in het teken staat van het 

Nationaal Ouderenfonds. 

Dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan onze acties. 

 

 

Schijt je rijk met Pip konijn 
 

Dankzij Nina en Semmi uit groep 4 liep 

er afgelopen woensdag een prachtig 

konijn in ons handvaardigheidlokaal 

voor de actie “Schijt je rijk”. Pip konijn 

was erg ontspannen en nam lekker de 

tijd om te luieren. Pip was zelfs zo 

ontspannen dat ie vergat te schijten. 

Na een kleine twee uur had Pip wel een 

plasje gedaan in kavel 1. En na kort 

beraad tussen de juryleden werd de 

eigenaar van kavel 1 uitgeroepen tot 

winnaar. Dinand Brassers uit groep 8 

bleek de gelukkige eigenaar van kavel 

1 te zijn en mocht daarom uit handen 

van meester Joko de hoofdprijs 

ontvangen. Van harte, Dinand! 

Tijdens deze dag is RTV Drenthe ook 

langsgekomen voor het 

radioprogramma Op Tjak, waar zij live 

verslag deden van Schijt je rijk. 

Daarnaast zijn hier opnames van 

gemaakt, deze zijn te vinden op de 

website van RTV Drenthe (Op Tjak, 19 

december 2019, 12:07 uur) 
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Geëmmer 
 

Onlangs hebben we voor onze 

leerlingen vijfentwintig setjes 

drumstokken aangeschaft om onze 

muzieklessen te verrijken met 

Bucket Drum (emmer drummen). 

Op emmers kun je namelijk heel 

goed verschillende klanken 

produceren, waardoor je als een 

echte drummer klinkt. Gamma 

Emmen is bereid gevonden om ons 

vijfentwintig emmers te sponsoren 

voor Bucket Drum, daar zijn wij de 

Gamma uiteraard erg dankbaar 

voor. Inmiddels is er door groep 5/6 

al flink gebruik gemaakt van de 

emmers en drumstokken. 

 

 

Voorschool De Barg 

Bijna en dan is het kerstvakantie. Er worden al hele mooie 

werkjes gemaakt. We plakken een kerstboom, versieren een kerstklokje en nog vele 

leuke werkjes.  

Donderdag 19 december vieren we kerstfeest met de kinderen. We beginnen de ochtend 

met het kerstontbijt. Het laatste half uurtje worden de ouders/verzorgers ook van harte 

uitgenodigd voor een hapje en een drankje.  

Kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. 

Volgende week hebben we twee weken kerstvakantie.  

We zien elkaar dan weer op 6 januari.  

 

Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2020 toegewenst!. 

 

Groetjes, 

Juf Monique en Juf Anneke  

 

 

Fijne feestdagen! 
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