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In de week van 20 t/m 24 februari is het voorjaarsvakantie. Op maandag 27 februari 

verwachten we iedereen weer op school. 

Fijne vakantie (alvast) allemaal! 

 

 

Zaterdag 4 februari jl. was het zover. Op naar het Tuschinski  theater in Amsterdam. 

Om 7.25 uur vertrok de bus met de acteurs en actrices van Azc De Hesselanden en Obs 

De Barg richting het theater. Na de binnenkomst over de  “rode” loper (veel pers 

aanwezig) kwamen we in het bijzonder mooie theater. Eerst op de groepsfoto en daarna 

de zaal in. 

Er waren 10 films genomineerd en 4 prijzen te verdienen! 

En één van de winnaars waren                         Wij !!!!        

 
Onze  film: ”De vergeten handtekening” kreeg de prijs voor het beste script! 

Jongens en meisjes van beide groepen 7 / 8  

van harte namens alle juffen en meesters!  

 

 

Het is weer zover:         

Er wordt weer een musical opgevoerd  door groep 7 en 8. Groep 7/ 8 start in de week 

van  20 februari met het inoefenen. Zes weken lang gaan wij ons uiterste best doen om 

op vrijdag 7 april a.s. een spetterende voorstelling te kunnen geven.         

Komt dat zien, komt dat zien !!!!  

Alle ouders van OBS De Barg zijn van harte welkom! 

Ook al doet uw kind niet mee, kom de talenten van de leerlingen aanschouwen! 

Noteer alvast in uw agenda: 7 april 2017 oppas regelen want  op De Barg barst 

“Herrie” los! 
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We starten in de onderbouw (groep 1 t/m 4) met portfolio’s. Elk kind krijgt een eigen 

portfolio.  

Het portfolio  is een map waarin werkjes/ tekeningen/ foto’s/ werkbladen/ toetsen 

worden bewaard waar het kind of de juf/ meester trots op is. Op deze manier ontstaat 

een mooie herinnering van elke groep. Het portfolio gaat met de kinderen mee naar een 

volgende groep en blijft tot het kind van school gaat op school. Tijdens de kijkavonden 

kan u het portfolio van uw kind inzien.  

 

 

Op dinsdag 7 februari gingen de kinderen naar de film in bioscoop Utoplis. Er zou 

gekeken worden naar de film ‘Bekas’, een film die het thema ‘De Rechten Van Het Kind’ 

behandelt. Door een probleem in de techniek kon die film niet worden vertoond, maar 

omdat Utopolis was gevuld met 3 volle zalen met kinderen is er een andere film 

vertoond. De kinderen hebben ‘Kappen’ (naar het boek van Carry Slee) gezien. Een film 

die het thema ‘pesten’ behandelt. Het was een indrukwekkende film.   

 

 

 

1 februari  Levi   groep 5 

1 februari  Abdul   groep 6 

5 februari  Ali   groep 3 

8 februari  Alicia   groep 6 

13 februari  Azra   groep 3 

18 februari  Dean   groep 3 

22 februari  Sanne   groep 8 

23 februari  Jade   groep 8 

24 februari  Marcus  groep 3 

 

 

 

  

 


