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Coronavirus 
 

Op school krijgen we steeds vaker vragen over het coronavirus. Vooralsnog is er geen 

reden om ons anders te gedragen dan anders. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen 

en laten we ons informeren door de GGD en het RIVM. www.rivm.nl  We benadrukken op 

school het (zorgvuldig!) wassen van onze handen en we reinigen deurklinken e.d. vaker 

en uitgebreider dan voorheen.  Twijfelt u zelf aan de gezondheid van u of uw kind 

belt u dan alstublieft met uw huisarts.   

 

Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij de actuele informatie van het RIVM.  

 

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-

antwoorden?utm_campaign=Wekelijks%20overzicht%20infectieziektesignalen&utm_me

dium=email&utm_source=Spike 

 

 

 
Schoolmaatschappelijk werk   
       

Even voorstellen: 

Mijn naam is Lieke de Jager en ik ben 

schoolmaatschappelijk werker. Ik ben vanaf nu op de oneven weken (zie rooster) op de 

donderdagochtend te vinden op de OBS de Barg. Ik ben tot de meivakantie aanwezig op 

school van 8:30 t/m 12:00 uur. Na de meivakantie ben ik aanwezig van 8:30 t/m 11:30 

uur. 

Heeft u een vraag, loop dan gerust even bij mij binnen. Dit kan van 8:30 - 8:45 uur, 

indien nodig kunnen we een afspraak maken.  

De komende tijd ga ik een rondje langs de groepen doen om kennis te maken. Ook ga ik 

vanuit schoolbeleid met groepjes kinderen in gesprek om te praten over diverse thema’s 

zoals bijvoorbeeld: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, 

opkomen voor jezelf, faalangst, zelfvertrouwen, etc. Indien u hier vragen over heeft, ben 

ik op onderstaande dagen en tijden beschikbaar. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 

dan kunt u dit aangeven bij mij of de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Tijd: 

Donderdag 12 maart  Van 8:30 t/m 12:00 uur 

Donderdag 26 maart Van 8:30 t/m 12:00 uur 

Donderdag 9 april  Van 8:30 t/m 12:00 uur 

Donderdag 23 april  Van 8:30 t/m 12:00 uur 

Donderdag 7 mei  VAKANTIE  

Donderdag 21 mei  HEMELVAART 

Donderdag 4 juni  Van 8:30 t/m 11:30 uur 

Donderdag 18 juni Van 8:30 t/m 11:30 uur 

Donderdag 2 juli  Van 8:30 t/m 11:30 uur 

Zomervakantie VAKANTIE  
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Ik Eet Het Beter  
 

Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen met Ik eet het 

beter. De interactieve lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een 

speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen ervaren wat 

een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en genieten met elkaar van de heerlijkste 

producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op samen doen en 

samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten! 

In week 12, vanaf maandag 16 maart a.s., doen wij mee aan het project.  

 

 

 
Grote Rekendag 

 
Op woensdag 25 maart a.s. vieren we de Grote Rekendag.  
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