Week 16

Coronanieuwsbrief
Obs De Barg – nr.5
PRIKBORD!

Volgende week hopen we te horen wanneer we
weer voorzichtig naar school mogen. Is dat na de
meivakantie? En hoe gaat dat er dan uit zien? We
mogen vast niet allemaal tegelijk naar school….

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!

Jeetje, spannend hoor! Wij, de juffen en meesters,
zijn ook erg benieuwd wanneer we lekker met jullie
aan het werk mogen op school! 

DOOLHOF! 

WANNEER WEER NAAR SCHOOL?

Afgelopen week was jarig:
12 april

Ayla

En nieuw bij ons in groep
1, welkom!

PAS OP JEZELF, OP ELKAAR
EN BLIJF GEZOND!
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DAGBOEK GROEP 7/8

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!

INSTAGRAM CHALLENGE!
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?

Deze week was de challenge:
Doe/maak een kunstwerk na!
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.

Ik heb deze week de kinderen van groep 7/8
gevraagd om een leuk stukje te schrijven of een
mooie foto op te sturen. 
Ryan

“Druk aan het werk in de tuin”
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Dinand

Jiyan
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Juf Lotte

“Lieve Jongens en meisjes van de Barg,
Om te beginnen mis ik jullie allemaal super erg,
met in het bijzonder de kids van groep 7 en 8.
Ik ben heel trots op jullie allemaal en ook op jullie
ouders. Ik merk aan alles dat iedereen heel positief
is en er het beste van probeert te maken. En dat is
naar mijn mening ook de beste manier om deze tijd
door te komen. 
Ik ben elke dag wel even aan het werk. Wat ik dan
doe is: weekopdrachten bedenken voor de
weektaak, contact opnemen met kinderen of
ouders en Snappet in de gaten houden om
eventuele vragen te beantwoorden via de chat (en
soms ook voor een gezellig praatje). Elke dinsdag
ben ik de hele dag op school en daar is ook altijd
wel genoeg te doen.
Als ik niet aan het werk ben, ben ik veel met mijn
meiden in de tuin te vinden. Heerlijk genieten van
het lente zonnetje. We hebben sinds een paar
dagen ook een kippenhok in de tuin met vijf
kippen. Super leuk! Wij vermaken ons dus wel! 
Ik hoop dat jullie de dagen ook goed doorkomen
met huiswerk maken in de ochtend en gezelligheid
en ontspanning in de middag 
Jongens en meisjes, ga zo door en blijf gezond!
Liefs juf Lotte”
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Robert & Jeroen

Hallo allemaal,
Wij hopen dat jullie thuis ook net zoveel kunnen
ontspannen naast jullie huiswerk als wij.

Julia

Wij missen jullie best wel in deze rare tijd, we
hopen jullie gauw weer te kunnen zien.

Met één van haar katten, Sam, in de tuin met dit
prachtige weer vandaag!

Groetjes van Robert en Jeroen groep 8

Juf Marlou

“Hallo lieve jongens & meisjes,
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Leroy H

“Omdat de vakantie misschien niet door gaat
wilden leroy en Milan graag kamperen in de tuin
😃”

Hier ook even een dagboek update van mij 
Jeetje, wat mis ik jullie! Even kletsen, even een
knipoog of knuffel, even jullie met het werk
helpen, even….
Ik ben, net als alle andere juffen en meesters,
ongelooflijk trots op jullie en de mensen die
jullie helpen met het thuiswerk! Petje af!
Als ik niet thuis of op school aan het werk ben,
geniet ik van het mooie weer en bijvoorbeeld
van de extra tijd met Mike. We fietsen veel en
gaan dan regelmatig naar de dierenweide:
diertjes voeren! Zo ook eerste Paasdag 
Verder zit ik net als jullie vooral thuis. Daar
houden wij ons ook goed aan. Voor het goede
doel 
Zet hem op, Pas goed op jezelf en elkaar!
Liefs & groetjes, juf Marlou”
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Juf Noa

“Lieve allemaal,
Als ik vrij ben, houd ik er van om muziek te
luisteren en veel tijd met mijn ouders door te
brengen. We houden ervan om samen lekker te
luieren in de tuin.
Maar als ik op school ben, probeer ik om een
aantal leuke opdrachten te bedenken. Zo heb ik
vandaag met een aantal kinderen een mooi
vogelhuisje gemaakt.

OM LEKKER TE BEWEGEN!

Ik ben erg blij dat jullie hier zo enthousiast over
zijn.
We proberen er samen een leerzame maar toch
ook leuke dag van te maken.
Maar laten we hopen dat we snel weer lekker naar
school kunnen
Heel veel liefs van juf Noa”

