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Groepsindeling 2021-2022
We zouden u graag vertellen hoe het
plaatje er voor het komend schooljaar
uit gaat zien, maar op dit moment lukt
dat –helaas!- nog niet.
We gaan wél weer werken met een
groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Op het moment dat de namen
definitief zijn zullen we die via
SchouderCom met u delen.

Bijdrage schoolreis
Herinnering. Wil een ieder die de
schoolreisbijdrage nog niet heeft
voldaan dat alsnog doen?
Dank.
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.
Graag het bedrag overmaken op
rekeningnummer (IBAN)

NL17INGB0003770395, t.n.v.
schoolfonds OBS De Barg en o.v.v. de
naam van uw kind(eren).

Voorschool De Barg
Thema- activiteiten
We zijn bezig met het thema zomer.

Er worden knutselwerkjes gemaakt en
spelletjes gedaan.
Puk laat zien wat je allemaal kan doen
in de zomer.
De thematafel wordt mooi versierd
met allerlei zomerspulletjes.
Afscheid
Zoals jullie weten neemt Juf Monique,
na een aantal mooie jaartjes, afscheid
van de voorschool.
29 juni zal haar laatste dag zijn op de
voorschool.
Zomervakantie
Vanaf 10 Juli tot en met 22 augustus is
het zomervakantie.
We hopen jullie dan de 23ste weer te
zien.
Alvast een hele fijne zomervakantie
toegewenst.
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Medezeggenschapsraad
Er zijn 2 ouders die hebben
aangegeven dat ze lid van de MR van
de school willen worden.
Wilt u zich toch nog aanmelden dan
kan dat nog tot 1 juli 2021.
Komt er niet nóg een aanmelding dan
houden we geen verkiezing en nemen
Christiaan Veenstra, de vader van
Yinthe en Beau Goudberg-Tieck,
moeder van Bella-Zoë, zitting in onze
MR.
Namens het schoolteam zitten Anneke
Reinders en Joko Potze in de MR.

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, email 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?

Rapport en mogelijkheid
tot gesprek
Vandaag gaan de rapporten mee
naar huis. Bij dit rapport hoort niet
standaard een gesprek met de
leerkracht. Er kan wel op uw verzoek óf
op verzoek van de leerkracht een
gesprek worden gepland. Wenst u een
gesprek dan kunt u telefonisch of via
SchouderCom een afspraak maken.

Belangrijke data
24 juni
rapporten mee
29/30 juni
en/of 1/ juli gesprek over voortgang
op eigen verzoek of op
verzoek van leerkracht
1 juli
kinderen ’s middags vrij
i.v.m. evaluatiemiddag
team
8 juli
afscheid groep 8, groep 1
t/m 4 om 14.30 uur
vakantie
9 juli
12.00 uur: zomervakantie
voor groep 5, 6, 7.
23 augustus start schooljaar 2021-2022

