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Het schooljaar 2018/2019 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!
Meester Jans Brinks heeft een zeer ongelukkige start van het schooljaar gemaakt. Hij is van z’n fiets gevallen
en heeft een bekkenfractuur opgelopen. Hij ligt in het UMCG, waar hij een grote operatie heeft ondergaan. U
zult begrijpen dat hij lang uit de roulatie zal zijn. We wensen Jans en zijn familie héél veel sterkte en
beterschap toe!
De inzet van leerkrachten is vanaf volgende week als volgt:
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2:
3/4:
5/6:
7/8:

juf
juf
juf
juf

Anneke en stagiaire juf Sharon. Op woensdag is juf Pascalle (ook) in de groep.
Annet (ma/di/woe), juf Lisa (ma/woe/do/vrij) en meester Burak (onderwijsassistent)
Pascalle (ma), juf Lisa (di/vrijmi), meester Jan (woe/do/vrijmo)
Alicia (ma/di/woe) en juf Marlou (do/vrij)

Juf Marlou neemt het IB-werk van meester Jans over. Juf Dina is voorzichtig aan het re-integreren. Juf Lotte
geniet van haar verlof (zwangerschaps- en bevallingsverlof) en komt na de kerstvakantie terug.
Het team van OBS De Barg wenst een ieder een plezierig schooljaar toe!

De nieuwe schoolgids verschijnt zo spoedig mogelijk op de website.

OBS De Barg startte 2 schooljaren terug met het aanleren van het blokschrift vanaf groep 3. De huidige groep
4 en 5 heeft dus tot nu toe blokletters geleerd uit onze methode Pennenstreken. We hebben in ons schoolteam
geconstateerd dat we niet tevreden genoeg zijn over de resultaten.
We maken een eigenwijze keuze: we voeren opnieuw het aanleren van het verbonden schrift in. Voor alle
groepen. Ook met de kinderen uit de huidige groepen 4 en 5 gaan we aan de slag met het verbonden schrift.
Dit is overigens prima te doen voor kinderen. In diverse landen over de hele wereld wordt met blokletters
begonnen, waarna kinderen op iets latere leeftijd nog het verbonden schrift leren.
Uit studies blijkt dat het leren van het verbonden schrift bijdraagt aan betere resultaten op spelling- en
stelvaardigheden. Het woordbeeld wordt beter verankerd in het geheugen.
Tijdens de informatieavond kunnen we u nog uitgebreider informeren. Voor vragen kunt u terecht bij de
leerkracht of de locatieleider.

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 1 oktober
17 t/m 28 september
Donderdag 18 oktober
Donderdag 18 oktober

informatieavond voor alle groepen
19.30 – 20.30 uur
schoolvoetbaltoernooi Bargeres
kijkavond (met kinderen)
18.00 – 19.00 uur
schoolfotograaf op school
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Belangrijke data schooljaar 2018-2019
3 september 2018
17 t/m 28 september
24 t/m 28 september
1 oktober
3 t/m 14 oktober
18 oktober
18 oktober (18.00 – 19.00u)
20 t/m 28 oktober
7 november
14 november
15 november
19+20 november
29 november
5 december
20 december (17.00 – 19.00u)
22/12 t/m 6 januari
16 januari 2019
16 t/m 24 februari
14 maart
18+19 maart
28 maart
3 april
4 april
12 april
16 t/m 18 april
16 t/m 18 april
18 april
19 april t/m 5 mei
13 t/m 16 mei
30+31 mei
10 juni
19 juni
24 juni t/m 3 juli
25 juni
4 juli
11 juli
12 juli

Eerste schooldag
Schoolvoetbal Bargeres
Week van de pauzehap (‘Ik eet het beter’)
Informatieavond groep 1 t/m 8
Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Kijkavond (met kinderen)
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Mobiliteitsdag leerkrachten - kinderen vrij
Rapporten mee
Contactavonden
Studiemiddag team – kinderen vrij
Sinterklaas op school
Kerstviering –kinderen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Clusterdag – kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee
Contactavonden
Klasselunch
Grote rekendag
Theoretisch verkeersexamen
Koningsspelen
Centrale eindtoets (groep 8)
Entreetoets (groep 7)
Kijkavond (met kinderen)
Meivakantie
Korfbaltoernooi
Hemelvaart en vrijdag erna VRIJ
Tweede Pinksterdag VRIJ
Clusterdag – kinderen vrij
Sportweek
Evaluatievergadering team – kinderen vrij
Rapporten mee
Afscheid groep 8
Zomervakantie (alle groepen 12.00 uur vrij)
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