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Belangrijke data 
 
Woensdag 28 november   Voorleeswedstrijd  

Donderdag 29 november   Groep 8 gaat ’s ochtends naar een Doe Dag op

      het Terra College   

Donderdag 29 november  Kinderen middag vrij i.v.m. studiedag 

schoolteam  

Woensdag 5 december   Sinterklaas bezoekt OBS De Barg 

Donderdag 20 december    kinderen zijn ’s middags vrij – kerstdiner op  

      school tussen 17.00 en 19.00 uur 

 

Voorleeswedstrijd 
 

De afgelopen periode zijn er in de verschillende groepen voorleeskampioenen benoemd. 

Uit groep 4, 5, 6, 7 en 8 leest de voorleeskampioen voor aan de hele school op 

woensdag 28 november a.s. Het publiek bestaat uit de kinderen van de school. Oud-

leerkrachten meester Joop, juf Henny en meester Rob vormen de jury.   

De hoogst geklasseerde voorlezer uit groep 7/8 mag de school vertegenwoordigen 

tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Emmen, later dit schooljaar.  

 

Nieuwsbegrip   

 

Onze school werkt met plezier met nieuwsbegrip. Elke week is er een prachtig aanbod 

van actuele teksten met opdrachten die ook nog eens tot de verbeelding van de 

(meeste) kinderen spreken.  

Tot en met vorig schooljaar werkten we met thuisopdrachten van Nieuwsbegrip. Via de 

gewone website was dat onderdeel gemakkelijk te bereiken. 

Begin dit schooljaar is Nieuwsbegrip, net als bijna alle methoden, alleen nog via 

Basispoort te bereiken, waardoor het lastiger is de kinderen thuis te laten inloggen. Voor 

de komende periode hebben we gesteld dat we de zogenaamde thuisopdrachten 

inpassen in de dag- en weektaken die op school worden gemaakt. Intussen blijven we 

bekijken of we toch nog weer over willen en kunnen op huiswerk voor Nieuwsbegrip. 

 

Kerstversiering gevraagd! 
 

Heeft u kerstversiering in huis wat u niet meer gebruikt? Wie weet kunnen de 

kerstcommissie en OR onze school er nog mooi van versieren! Graag nemen wij uw 

kerstversiering in ontvangst tot donderdag 6 december. U kunt dit afgeven bij juf 

Anneke of juf Annet. Onder schooltijd kan het ook in het handvaardigheid lokaal worden 

neergezet. Alvast bedankt! 
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