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Thuiswerken
We werken al een tijd vanuit huis. We
weten nog niet wanneer de school
weer helemaal geopend mag
worden. Als het veilig kan dan mag
het van ons, de meesters en juffen,
meteen. In de komende periode zal er
meer duidelijk worden.
Het team van OBS De Barg wil graag
de waardering uitspreken voor de inzet
die er thuis door kinderen en hun
ouders en verzorgers wordt gedaan.
Echt heel knap!
We proberen steeds bij te sturen en zijn
deze week begonnen met een iets
ruimer aanbod in de Meet, met meer
instructie. Ook zijn er weer belrondes.
Als u nog niet gebeld bent dan kunt u
binnenkort een telefoontje van de
leerkracht verwachten. We horen
graag hoe het met jullie gaat en daar
waar mogelijk helpen we jullie.
Nog even doorzetten en hopelijk
breken over een tijdje betere tijden
aan!!!

Jantje Beton
De kinderen van OBS De Barg hebben
zich ingezet voor Jantje Beton. De
opbrengst is prachtig: €375,00 voor
Jantje Beton en €375,00 voor onze
school. Het bedrag doen we in de pot
voor aanschaf van nieuwe
speeltoestellen, die niet lang meer op
zich laten wachten.

Voorschool De Barg
De voorschool is helaas, door de
coronatijd, dicht.
Maar ondanks dat we nu veel thuis zijn,
gaan ook wij door met ‘online’
activiteiten.
Afgelopen weken zijn we bezig
geweest met het thema van de
nationale voorleesdagen.
‘Coco kan het’.
De kinderen krijgen door de weeks een
filmpje toegestuurd van de juf, met
daarin activiteiten, spelletjes en
opdrachtjes die gedaan worden
samen met ‘Puk’.
Afgelopen week werden de kinderen
verrast met een bezoekje van de juf.
Kinderen kregen een paraplu en een
tasje met knutselwerkjes, cadeautje en
lekkere dingen erin. Groetjes, juf
Monique
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Rapporten
Nog voor de vakantie krijgt uw kind het
rapport. Als team zijn we druk aan het
overleggen hoe we hier het beste mee
kunnen omgaan.
We informeren u binnenkort hoe we
het uitdelen van de rapporten gaan
aanpakken.

Voorjaarsvakantie
Na vrijdag 19 februari 2021 is het
voorjaarsvakantie. Op maandag 1
maart beginnen dan de schoolse
activiteiten weer. Hopelijk op school!

Tot gauw, blijf gezond!
Team OBS De Barg

