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Obs De Barg – nr.4
PRIKBORD!

INSTAGRAM CHALLENGE!

Via http://padlet.com/Bargkids/Bookmarks kunnen
jullie zelf ook verhalen of foto’s plaatsen!  Het
kan even duren voordat het online te zien is, omdat
juf Lotte of juf Annet dit eerst ‘goedkeurt’. LET OP!
Iedereen kan met deze link op ons prikbord kijken!

Elke week posten we een nieuwe challenge.
We verzinnen er niet alleen één, we doen de
challenge natuurlijk zelf ook! Heb jij de filmpjes
al bekeken?

Afgelopen week was jarig:
8 april

Finn

Deze week was de challenge:
Toveren met een blikje!
Post hem nog op:

https://www.instagram.com/obs_de_barg/

(Met _ tussen obs, de en barg)
Altijd in overleg met een volwassene.
Aan het eind van de ‘Coronaperiode’ zullen we
een leuke prijs uitdelen aan een leerling van de
onderbouw en een leerling van de bovenbouw.

 RAADSEL! 
(Antwoord op vorige week)

Welk dier is altijd thuis?
Antwoord: een SLAK

PAS OP JEZELF, OP ELKAAR
EN BLIJF GEZOND!
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Yassin

Ik heb de kinderen van groep 3/4 gevraagd om een
leuk stukje te schrijven of een mooie foto op te
sturen. Zo kunnen wel allemaal even meekijken of
meelezen in het leven van onze klas- of
schoolgenootjes! 

Dit zal ik aan alle groepen vragen de komende
weken..
Jorid en Maik

Om elkaar een beetje op de hoogte
te houden, hebben wij de
Coronanieuwsbrief in het leven
geroepen!
Heb je een leuke foto / verhaal /
mop of gedicht? Stuur deze dan (in
overleg met je ouders!) naar:
m.hartman@obs-barg.nl en dan
probeer ik daar elke week een leuke
nieuwsbrief mee te maken!

Milan
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Knutselidee van Sami

Sem

“De mooie bloemenknutsel gemaakt voor opa
en oma Coevorden ivm dat ze afgelopen vrijdag
3 april 45 jaar getrouwd zijn.”
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Jay-lee

“Een verhaaltje van mij met foto. Ik ben hier druk
aan het oefenen met lezen. Dit doe ik uiteraard in
het zonnetje omdat het zo mooi weer is.”

Damian

“Hallo allemaal,
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Mylène

“Lieve allemaal,
Na het maken van mijn werkjes vind ik
buitenspelen heel erg leuk.
In de speeltuin of in onze tuin samen met mijn
broertje en hond.
Ik mis school heel erg.
liefs Mylène”

Ik mis jullie allemaal heel erg, ik begin
smorgends met mijn huiswerk en daarna help ik
mijn papa en mama met het klussen in ons
nieuwe huis, Wij hebben vannacht daar voor
het eerst geslapen, ik hoop dat ik jullie allemaal
snel weer zie.
Groetjes van Damian”

Juf Annet

“Hallo lieve kinderen van groep 3 en 4
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Juf Lisa

“Lieve jongens en meisjes,
Ook even een berichtje van mij. Wat een rare tijd
hè!
Met mij gaat het goed, ook met de baby in mijn
buik.
Hopelijk hebben jullie wel een beetje kunnen
genieten van het mooie weer.
Met dit mooie weer is het heerlijk om in de tuin te
zitten en spelen.
Als ik niet aan het werk ben, doe ik dat ook.
Ook Luuk vindt het heerlijk om in de tuin te spelen,
zoals op de foto is te zien.
Wat doen jullie als je niet met de weektaak bezig
bent?
Ik mis jullie natuurlijk wel en hoop dat ik jullie gauw
weer kan zien.
Het belangrijkste is natuurlijk wel, blijf gezond!
Lieve groetjes van juf Lisa”

Hier dan ook even een verhaaltje van mij.
Ik hoop dat het met alle kinderen en de ouders
goed gaat. De meeste ouders en/of kinderen
spreek ik vaak wel tijdens de belronde die ik
vaak doe op dinsdag. Op maandag en dinsdag
ben ik altijd op school om kinderen op te
vangen waarvan hun ouders in "cruciale
beroepen" werken en op deze dagen bekijk ik
dan ook welke kinderen begeleiding nodig
hebben op Snappet of basispoort. Ook help ik
de kinderen met hun werk die die dag op school
aanwezig zijn.
Op de andere dagen werk ik vanuit huis en zijn
er andere meesters en juffen op school. Hierbij
een foto van mijn werkplek thuis.
Hopelijk tot snel!
Veel liefs van juf Annet”
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