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De zomervakantie staat voor de deur. Vrijdagmiddag om 12.00 uur (groep 1 al vanaf 

donderdag) start de zomervakantie. Op maandag 4 september start het nieuwe 

schooljaar. We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 

 

Lieve allemaal,  

 

Bijna 28 jaar geleden zette ik mijn eerste stapjes op de Barg, en deze week zet ik mijn 

laatste stapjes...  

Ik ben hier opgegroeid, groot geworden, geworden wie ik nu ben; van kleuter tot puber, 

van stagiair tot juf.  

Als 4 jarige kleuter kwam ik in de rode klas in groep 1, na groep 8 bleef ik nog vaak 

helpen met handvaardigheid of met de musicals.  Alweer 10  jaar geleden mocht ik mijn 

lio-stage lopen in groep 6 en vervolgens aan het werk als invaljuf in de bovenbouw. 

Daarna nam ik het stokje over in groep 3 en 4. 

 

Wat een mooie tijd heb ik gehad.  Heel veel herinneringen aan deze prachtige school en 

collega’s waarvan een aantal zelfs mijn meester of juf geweest zijn. Heel veel leuke 

dingen gedaan met de kinderen en veel hulp gehad van ouders. Ik ben dankbaar voor 

alles wat ik geleerd heb en alle ervaringen die ik opgedaan heb. Ik heb een heleboel 

leerlingen en collega's zien komen en gaan en nu ga ik zelf.... 

 

Nu ga ik verdere stappen zetten, een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging op een 

nieuwe school.  

 

Ik zal jullie nooit vergeten,  jullie hebben een hele grote plek in mijn hart! 

 

Bedankt allemaal! 

 

Veel liefs juf Mariska 

  
 

 

 

Vanaf 4 september mogen alle kinderen via de hoofdingang naar binnen komen. Deze 

week hebben we dat al geoefend en dat ging prima.  

Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 4 verandert per 6 september de lengte van de 

woensdagochtend. We hebben de eindtijd van de woensdagochtend voor alle groepen 

gesteld op 12.15 uur.  
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Juli:      

 

5 David  groep 2 

7 Emad  groep 2 

10 Eliza  groep 8 

15 Isa  groep 3 

19 Jessica  groep 3 

22 Danny  groep 8 

24 Tygo  groep 1 

29 Tamara groep 3 

30 Ivan  groep 2 

 

Augustus: 

 

   gaat naar: 

 

7 Stan  groep 6 

11 Nina  groep 4 

11 Andorra groep 8 

13 Naouaf groep 6 

18 Rody  voortgezet onderwijs 

26 Viënn  groep 2 

30 Bo-Fay  groep 6 

 

   

 

 

 

 


