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Belangrijke data
26 juni
27 t/m 29 juni
4 juli
18 oktober

de groepen 3 t/m 6 gaan op schoolreis naar Dinoland in Zwolle
de groepen 7 en 8 gaan op kamp naar Ermerstrand

deze woensdag zijn alle kinderen VRIJ i.v.m. een
clusterdag van het schoolteam
schoolfotograaf (in het vorige bulletin stond dat dit
een woensdag is, maar het is een donderdag!)

Pensioen juf Henny
Aan het eind van het schooljaar stopt juf
Henny met werken. Ze gaat dan –
welverdiend- met pensioen.
Donderdag 12 juli staat op school in het
teken van juf Henny en haar afscheid van
OBS De Barg. De hele dag zijn er voor de
kinderen workshops over Vincent van
Gogh. Een kunstenaar komt daarvoor
naar school om de kinderen
schildertechnieken te leren.
De kunstwerken (doeken) worden
tentoongesteld. Onder schooltijd komen
oud collega’s naar de expositie kijken. Als
ouders/verzorgers bent u welkom om om
15.15 uur te komen kijken naar de
hoogstwaarschijnlijk prachtige werken
van de kinderen! U kunt dan ook juf
Henny de hand schudden. Wees welkom!

We hopen dat juf Henny geniet van haar pensioen!

Laatste rapport
Op donderdag 12 juli a.s. wordt het laatste rapport van dit schooljaar meegegeven. Er
worden niet standaard gesprekken gepland. Als u een gesprek met de leerkracht wenst
kunt u daarvoor een afspraak maken. Als de leerkracht een gesprek met u wenst zal de
leerkracht hiervoor met u een gesprek plannen.

Bericht Voorschool Barg
Bijna… en dan is het zover. Het zomerfeest komt eraan. Thema voor deze dag is ‘Hawaï’.
Op donderdag 19 juli mogen de kinderen van de voorschool verkleed passend bij het
thema naar school komen. Door de oudercommissie van de voorschool worden er op
deze dag activiteiten georganiseerd om de laatste dag van het schooljaar feestelijk af te
sluiten. Verder wensen wij de kinderen die van ons afscheid nemen en naar groep 1
gaan heel veel succes. We wensen jullie allen alvast een fijne zomervakantie toe.
Groetjes juf Parwanah en juf Monique.
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