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Alternatieve schoolreisjes 
(schoolreis op school) 

 

Alle kinderen kunnen genieten van 

een prachtige alternatieve schoolreis. 

Op school! 

De Kunstbeweging verzorgt deze week 

al (donderdag 3 juni) een prachtig 

programma voor groep 1 t/m 4. 

Natuurlijk maken wij dat af met extra 

lekker eten en drinken. 

 

Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 

8 hebben we Klonie 

(https://www.klonie.nl/) gevraagd een 

dag te organiseren. U en de kinderen 

ontvangen hierover nog meer 

informatie. Deze feestelijke dag zal 

plaatsvinden op donderdag 17 juni en 

zal inclusief avondeten zijn  

 

Bijdrage schoolreis 
 

Voor de hierboven genoemde 

feestelijkheden vragen we van u wel 

een bijdrage. De school doet vult aan. 

 

Voor de feestelijke dag  in groep 1 t/m 

4 vragen we €15,00 per kind. Voor de 

alternatieve schoolreis in groep 5 t/m 8  

vragen we €30,00 per kind.  

 

Als u eerder dit jaar al een 

schoolreisbijdrage heeft gedaan zullen 

we dat verrekenen. De meeste ouders 

‘moeten’ nog betalen. Wilt u dat z.s.m. 

doen? De Kunstbeweging en Klonie 

hebben hun rekening ook al klaar.  

 

Graag het bedrag overmaken op 

rekeningnummer (IBAN) 

NL17INGB0003770395, t.n.v. 

schoolfonds OBS De Barg.  

 

Hartelijk dank! 

 

Voorschool De Barg 
 

Thema 

We zijn op bezig met het thema lente.  

Er wordt een boekje voorgelezen over 

de boerderijdieren 

en benoemen wat voor dieren daar 

zijn.  

Ook maken we mooie knutselwerkjes.  

 

Vaderdag 

In juni is het vaderdag.  

Met de kinderen gaan we iets moois 

maken voor de papa’s. ssstt.. dat is 

nog een 

verrassing.                                                  

                                                              

Afscheid 

Juf Monique neemt, na een aantal 

mooie jaartjes, afscheid van de 

voorschool. 

Ze heeft een nieuwe baan dichtbij 

haar huis kunnen vinden. 

In juni neemt ze afscheid van de 

voorschool. 
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Lid MR gezocht!  
 

Wij zoeken jou! 

Denk je graag mee over goede 

communicatie tussen school en 

ouders? Word je enthousiast van al die 

leuke activiteiten die de OR en de 

school organiseert? 

 

De MR is op zoek naar een 

enthousiaste ouder voor in de MR.  

 

Een mogelijke taak binnen de MR zou 

penningmeester kunnen zijn. Dat is 

allemaal nog bespreekbaar. 

 

Als penningmeester draag je onder 

andere zorg voor: 

 het maken van de jaarlijkse 

begroting 

 het opmaken van de 

jaarrekening 

 het verzorgen en bijhouden van 

betalingsverkeer (denk 

bijvoorbeeld aan de vrijwillige 

ouderbijdrage en 

schoolreisgeld) 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

Patrick Zuidema. 

 

Lege batterijen? Lever ze 

in op school! 
 

Sinds kort kunt u uw lege batterijen ook 

bij ons op school inleveren. Goed voor 

het milieu én goed voor onze school. 

Met het inzamelen sparen we namelijk 

punten die we kunnen inwisselen voor 

schoolartikelen en meubels. Ook 

kunnen we ervoor kiezen om punten 

om te zetten naar een donatie aan 

een goed doel.  

 

Leuk meegenomen: als u de batterijen 

per 10 in een zakje doet met daarin 

een briefje met uw naam, adres, e-

mail en telefoonnummer, maakt u zelf 

ook kans op mooie prijzen. Stibat 

(meer info: www.legebatterijen.nl) 

maakt elke maand de winnaars 

bekend.  

 

Alle bij ons op school ingeleverde lege 

batterijen worden gerecycled. Met de 

grondstoffen uit deze batterijen 

kunnen nieuwe producten worden 

vervaardigd. Zo worden er 

bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen 

en dakgoten van gemaakt.  

 

Samen sparen we de wereld! Doet u 

mee? 

 

Belangrijke data 
 

3 juni  schoolreis op school 

groep 1 t/m 4 

16 juni kinderen vrij – juffen en 

meesters vergaderen 

17 juni schoolreis op school 

groep 5 t/m 8 

24 juni rapporten mee 

29/30 juni  

en/of 1/ juli  gesprek over voortgang 

op eigen verzoek of op 

verzoek van leerkracht 

http://www.legebatterijen.nl/

