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Het schooljaar 2017/2018 is van start gegaan. Het was fijn om de kinderen weer op 

school te hebben. In onze groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 is een goed begin gemaakt. De 

sfeer is prima! 

 

Het team van OBS De Barg wenst een ieder een plezierig schooljaar toe!   

 

 

Het nieuwe informatieboekje krijgt u zo spoedig mogelijk. Door (internet-)pech is het 

boekje nog niet klaar. Ook wordt binnenkort gestart met Schoudercom: op uw 

telefoon/computer kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van informatie die de school 

verstrekt e.d.  

U ontvangt bij dit bulletin meer informatie. 

 

De kinderen van groep 3/4 gymmen op dinsdagmiddag en vrijdagochtend.   

De kinderen van groep 5/6 gymmen op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.  

De kinderen van groep 7/8 gymmen op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.  

 

 

Maandag 2 oktober    informatieavond voor alle groepen 

     19.30 – 20.30 uur 

18 t/m 29 september  schoolvoetbaltoernooi Bargeres 

18 t/m 22 september  feestweek i.v.m. 40 jarig bestaan van de school 

Donderdag 19 oktober  kijkavond (met kinderen) 

     18.00 – 19.00 uur 
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Maandag 18 september 

Feestelijke opening voor iedereen om 8.45 uur. Crazy Hair Day. Alle kinderen en 

leerkrachten worden op school verwacht met crazy hair. Tip aan ouders: op internet 

vind je veel voorbeelden. Degene met het leukste, gekste, origineelste haar krijgt een 
prijsje .  

Alle deelnemers showen hun kapsel in de hal, op het podium. Er komt een echte jury om 

het te beoordelen. (na het ballonnen oplaten) 

 
Dinsdag 19 september 

STT producties verzorgt theater workshops voor alle kinderen. De hele dag oefenen! 

Het zou mooi zijn als de kinderen in het rood-zwart gekleed zijn (in ieder geval op 

woensdagochtend en –avond) 

 
Woensdag 20 september 

’s Ochtends wordt er een vervolg gemaakt met de workshops. 

’s Avonds volgt spectaculaire theatershow, die door ouders en oudere broers en zussen 

bekeken kan komen worden. Jammer genoeg is er voor grootouders geen plek. 

Het zou mooi zijn als de kinderen in het rood-zwart gekleed zijn (in ieder geval op 

woensdagochtend en –avond) 

 

Donderdag 21 september 

Op deze dag verzorgt de OR een verrassingsactiviteit voor de kinderen. Ook worden er 

op deze dag ballonnen opgelaten! 

Na schooltijd komt een aantal oud-collega’s een bezoek brengen aan de school. Deze 

bezoeken zijn voor het huidige team bedoeld.  

 


