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Voorjaarsvakantie 
 

Na vrijdag 19 februari 2021 is het 

voorjaarsvakantie. Op maandag 1 

maart gaan de schooldeuren weer 

open. We wensen iedereen een 

heerlijke week zonder zorgen toe.  
 

Voorschool De Barg 
 

Na het thema Coco je kan het’ zijn we 

‘online’ verder gegaan met het thema 

kunst.  

De kinderen kregen door de weeks een 

filmpje toegestuurd van de juf,  

met daarin activiteiten, spelletjes en 

opdrachtjes die gedaan werden 

samen met ‘Puk’. 

Nu we weer naar school gaan, hebben 

we de eerste week met elkaar binnen 

en buiten in de sneeuw gespeeld. 

Ook hebben we een mooie Valentijn-

knutsel gemaakt. 

 

Van 22 t/m 26 februari hebben we 

voorjaarsvakantie.  

We starten weer op maandag 1 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

 

Op dit moment is onze MR onderbezet 

en kan nu niet optimaal functioneren.  

Er zijn vast mensen die wel in onze MR 

zouden willen plaatsnemen. 

Informatie kan bij Patrick worden 

verkregen. 

 

Juf Suze en juf Anneke 
 

Door ziekte kunnen juf Suze (groep 7/8) 

en juf Anneke (groep 1/2) niet werken. 

We wensen ze beide een goed herstel 

toe! 

 

Even voorstellen: Juf 

Paulien Zijlstra 
 

Mijn naam is Paulien Zijlstra 

(35 jaar) en ik kom 

oorspronkelijk uit Noord-

Sleen. 

Voordat ik hier kwam 

werken heb ik 9 jaar met 

veel plezier als leerkracht in 

Groningen gewerkt. Ik woon nu sinds 4 

jaar met mijn gezin in Emmen, vandaar 

dat ik ook graag werk in de omgeving. 

Ik woon samen met mijn vriend en 

zoontje Jop van 3 jaar. Daarnaast heeft 

mijn vriend nog twee kinderen van 14 

en 16, die om de week bij ons wonen. 

In mijn vrije tijd sport ik veel en ga ik 

graag wandelen in het bos. Verder 

houd ik van een goed boek en 

gezellige dingen ondernemen met 

vrienden en familie. Afgelopen jaren 

heb ik gereisd naar landen zoals  
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Indonesië en Thailand. Ik heb een half 

jaar als leerkracht gewerkt in Jakarta en 

ik ben met ontwikkelingsorganisatie 

voor onderwijs Edukans mee geweest 

naar scholen in de jungle van Suriname. 

 

Juf Paulien staat iedere week op 

maandag en dinsdag voor groep 7/8 . 

 

 

 


