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Obs De Barg – nr.6
WE MOGEN WEER NAAR SCHOOL!
JOEPIE! 
Afgelopen week hebben we gehoord dat we vanaf
11 mei weer naar school mogen. Dit kan niet
zomaar met alle kinderen tegelijk. Wij, de juffen en
meesters, hebben goed nagedacht en gepuzzeld
over een schema. Dit moet nog even duidelijk in
een brief gezet worden. Jullie krijgen de brief en
het schema zo snel mogelijk krijgen van meester
Patrick.

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?

Dus……. Tot heel gauw!! 

Deze week was de challenge: Gooi
een wc-rol in een mand! ;)
Post hem nog op:

Afgelopen week waren jarig:

(Met _ tussen obs, de en barg)
Altijd in overleg met een volwassene.

18 april
19 april

Ruo Xi
Sterre

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

Aan het eind van de ‘Coronaperiode’ zullen we
een leuke prijs uitdelen aan een leerling van de
onderbouw en een leerling van de bovenbouw.

PAS OP JEZELF, OP ELKAAR
EN BLIJF GEZOND!
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DAGBOEK GROEP 1/2

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!

PRIKBORD!
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!

Ik heb deze week de kinderen van groep 1/2
gevraagd om een leuk stukje te schrijven of een
mooie foto op te sturen. 
Veyron

“Veyron was lekker croissantjes aan het maken
voor ons.. Heerlijk gegeten !”
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Fayenne

“Fayenne geniet van het buiten spelen. Vooral het
fietsen op haar nieuwe fiets!
In de avond lekker wandelen met de hond.
Ook vind ze knikkeren heel erg leuk! Mama kan het
woordje knikkeren even niet meer horen ;) Ze mist
school wel, maar wat fijn dat we haar vooruit zien
gaan! Hoe zwaar ik (mama) het soms ook vind,
blijven we positief en maken we er het beste van.
Vouwen, knippen, kleuren, gynzy, schatkist en
gewoon lekker kind zijn!
Van mij (mama) een ode aan de juffen en
meesters!!!
Liefs, Annika & Fayenne”

Kyara

“” Hallo. Hier is een foto van wat Kyara en wij
ondertussen doen voor de ontspanning.”

Yinthe
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Maik

“Even met het mooie weer de tijdreisroute Leewal
gelopen. En dan kom je deze mooie hutten tegen
wat dan even verbouwd moet worden!”

“Yinthe is gisteren druk bezig geweest in de
tuin. Verschillende soorten zaadjes gezaaid. Nu
maar hopen dat alles op gaat komen.”

Jaimy Lee
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Nola

“Hallo allemaal
Hier een foto van Nola Jager in een lege speeltuin.
Ik was zo blij dat er niemand was in de speeltuin
kon ik even schommelen tijdens uitlaten van onze
hond boris met mijn mama. Ik mis jullie enorm
maar houdt mij goed in deze tijd.
Veel liefs Nola van groep 1”

“Wij zijn maandag naar de tulpen pluktuin in
Beilen geweest en daarna doorgereden naar
Zwiggelte, verse rauwe koeienmelk gekocht.
Heerlijk dagje gehad”

Nicolette
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Daphne

“Hallo,
Veel aan het genieten van het mooie weer lekker
aan het rolschaatsen geweest en lekker op de
trampoline en samen met me broertje aan het
schommelen en ook natuurlijk met me werkjes
bezig geweest van school .
Vermaak me wel maar mis school wel .
We houden nog even vol en gelukkig mogen we
bijna weer was heel blij dat ik straks weer naar
school mag ..
Groetjes Daphne groep 1”

“Hoi,
Ik heb van de week een proefje gedaan. Samen
met mama heb ik een bloem getekend en
uitgeknipt. Hierna ging ik alle blaadjes naar
binnen vouwen. Ik legde de bloem in een bord
met water en wat dacht je dat er toen
gebeurde?! De blaadjes die ik naar binnen
gevouwen had gingen door het water vanzelf
weer terug op hun plek!
Hierna zijn we nog even in het bos geweest,
want het was heel lekker weer.
Groetjes van Nicolette”

Tessa
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Hinkie

Een mooi knutselwerkje van Hinkie!

“Met Pasen wouden de kids erg graag verkleed
en geschminkt worden en dit is het resultaat💖
We zijn even lekker wezen wandelen bij
Bargerveen voor 1.5 uur en lekker wezen
spelen bij de Kibbelkoele. Af en toe even de
ontspanning van de natuur opzoeken is
heerlijk.”

Noah
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Isa

“Hallo,
Hier een verhaaltje van mijn week.
Ik maak graag mijn huiswerk, vind het leuk om te
knippen, knutselen, kleuren en plakken.
Achter mijn tablet speel ik graag, ik doe dan squla,
kinzy kids, schatkist of spelletjes.
En met lekker weer speel ik graag buiten, met mijn
grote zus Sterre.
Groetjes Isa de Haan”

“Ik mis mijn vriendjes en vriendinnetjes op
school heel erg. De schoolwerkjes om thuis te
oefenen vind ik leuk en ook de challenges vind
ik super leuk om te doen. Dichtbij huis zijn baby
gansjes en eendjes geboren, daar wandelen we
in de avond vaak even naartoe.
Groetjes en een high five van Noah.”

DAGBOEK GROEP 1/2
Juf Anneke
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WOORDZOEKER DIEREN

“Lieve meisjes en jongens van groep 1 en 2,
Wat is het lang geleden dat ik jullie heb gezien.
Jullie zijn vast heel veel gegroeid!
Het is nu al bijna vakantie, maar
daarna.....kunnen jullie af en toe weer naar
school. Echt fijn.
Omdat het voor mij een beetje te gevaarlijk is
om voor de klas te staan zal er een andere juf
of meester zijn.
Maar het wordt vast wel gezellig.
Ik heb gezien dat jullie de afgelopen weken heel
hard hebben gewerkt en gespeeld. Ik heb ook
heel veel leuke foto's gezien. Maak er nog een
mooie vakantie van!
Groetjes juf Anneke”

JIYAN (GROEP 7) CREATIEF!
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BO-FAY (GROEP 8) CREATIEF!

