nieuwsbrief 26 augustus 2021
Een nieuw schooljaar!
De start is weer gemaakt, de vakantie is
voorbij. We vinden het fijn de vrolijke
gezichten van de kinderen weer dagelijks
te kunnen begroeten.
Voor juf Dana in groep 1/2 en meester
Martijn in groep 7/8 was het (ook)
spannend. Zij zijn nieuw op school. Juf
Dana valt in voor juf Anneke en meester
Martijn valt in voor juf Suze.

Mijn naam is Martijn Bijen. Ben 44 jaar jong
en woon in Veenoord. Afgelopen jaar heb
ik lesgegeven aan groep 7en 8. Mijn
hobby’s zijn voetballen, tennis en
hardlopen. Ik ben getrouwd en heb twee
dochters. De oudste gaat naar het Esdal
college en mijn jongste dochter zit nog op
de basisschool.
Ik vind het fijn werken hier.

Ze stellen zich nogmaals voor:
Mijn naam is Dana Hemel, ik ben 24 jaar en
ik woon in Emmercompascuum. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om af te spreken
met vrienden en ik houd heel erg van
bordspellen. Ook speel ik sinds een paar
jaar piano. Dit jaar ben ik afgestudeerd
aan de PABO en dit schooljaar kom ik
invallen in groep 1/2 van OBS De Barg. Ik
heb hier goed naar m’n zin.

Groepsindeling 2021-2022
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
en verder

OBS De Barg
administratie@obs-barg.nl
0591-659854

juf Dana (juf
Anneke ziek)
juf Annet en juf Lisa
meester Joko
meester Martijn (juf
Suze ziek) en juf
Lotte
meester Burak en
juf Noa zijn de
onderwijsassistenten
juf Marlou is IB-er,
meester Patrick is
locatiedirecteur
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Schoolkamp en schoolreisjes
Dit schooljaar gaan we aan het begin van
het schooljaar op kamp of schoolreis.
Groep 1/2 gaat op 23 september op
schoolreis, de groepen 3 t/m 6 gaan op 21
september op schoolreis en groep 7/8
gaat van 15 t/m 17 september op kamp
naar Ameland.
Via aparte berichten hoort u z.s.m. over de
inhoud en de kosten van deze reisjes.

Kalender
13 september
informatieavond
(eerste ronde om 19.00 uur – tweede
ronde om 19.45 uur – 30 minuten per
ronde)
We nodigen u weer fysiek uit op school en
vragen u gepaste afstand tot elkaar te
bewaren en niet te komen als u klachten
heeft.
22 september
vrije dag voor de
kinderen – studiedag team
29 september
de schoolfotograaf
komt voor groepsfoto’s en portretfoto’s

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders/verzorgers,
Net als voor de zomervakantie ben ik op
de even weken (zie rooster) op de
donderdagochtend te vinden op OBS de
Barg. Ik ben aanwezig op school van 8:30
t/m 11:30 uur.
In verband met het corona-virus kunt u op
dit moment niet bij mij binnen komen
lopen. Als u een vraag heeft of iets met mij
wilt bespreken, dan kunt u voor de
donderdagochtend een afspraak met mij

maken. Dit kan via de mail:
l.dejager@sednaemmen.nl (zie rooster).
Verder is er niets veranderd en zal ik vanuit
schoolbeleid, indien nodig, met groepjes
kinderen in gesprek gaan om te praten
over diverse thema’s. Denk hierbij aan: 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 26
Van 8:30 t/m 11:30
augustus
uur
Donderdag 9
Van 8:30 t/m 11:30
september
uur
Donderdag 23
Van 8:30 t/m 11:30
september
uur
Donderdag 7
Van 8:30 t/m 11:30
oktober
uur
Donderdag 21
Herfstvakantie!
oktober
Donderdag 4
Van 8:30 t/m 11:30
november
uur
Donderdag 18
Van 8:30 t/m 11:30
november
uur
Donderdag 2
Van 8:30 t/m 11:30
december
uur
Donderdag 16
Van 8:30 t/m 11:30
december
uur
Donderdag 30
Kerstvakantie!!!
december
Met vriendelijk groet,
Lieke de Jager
Schoolmaatschappelijk werker Sedna
Gebiedsteam Emmen-Zuid
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