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Herfstvakantie 
 

De komende week is het herfstvakantie. Op maandag 28 oktober verwachten we 

iedereen weer op school. Fijne vakantie allemaal!  

 

Schoolvoetbal 
 

Onlangs deden we met onze school weer mee aan het voetbaltoernooi dat altijd zo mooi 

wordt georganiseerd door vv Bargeres. Zowel het team uit groep 5/6 als het team uit 

7/8 heeft een prima toernooi gespeeld. Het team uit groep 7/8 mocht zelfs de finale 

spelen. Trots bracht het team de beker (2e plek!!) mee naar school. 

 

Kinderpostzegels 
 

Als school steunen we graag goede doelen. Het ene jaar doen we mee met bijvoorbeeld 

Jantje Beton, dan weer steunen we een andere organisatie en dit jaar deden we mee aan 

de kinderpostzegelactie. We konden daar een plaatselijk doel aan koppelen. Met de 

opbrengst die onze kinderen in groep 7/8 hebben gerealiseerd hebben we Stichting Het 

Vergeten Kind/crisisopvang (voormalig Blijf Van Mijn Lijf) gesteund. 

Bedankt voor jullie inzet! 

 

Schoolfotograaf  
 

Op 2 oktober jl. bracht de schoolfotograaf een bezoek aan onze school. We verwachten 

de inloggegevens nog voor de herfstvakantie aan de kinderen te kunnen meegeven.  

 

Opening mediumsetting 
 

Op donderdag 3 oktober is onze mediumsetting geopend. Onze school werkt samen met 

Kentalis. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of kinderen die slechthorend zijn én 

geen intensieve, maar een medium arrangement nodig hebben kunnen we op OBS De 

Barg binnen het reguliere onderwijs bedienen. Het mooie van de samenwerking is dat 

alle kinderen profiteren van de samenwerking. Wij maken werk van ons 

taal/leesonderwijs, want Met Taal Verover Je De Wereld .  

Wethouder Raymond Wanders kwam de mediumsetting officieel openen.  

 

Dierendag/dierenambulance/knuffelstage  
 

Precies op 4 oktober, dierendag, kwam de dierenambulance een bezoek brengen op OBS 

De Barg. Medewerkers van de dierenambulance hebben in de groepen van alles verteld 

over het helpen van dieren. Natuurlijk mochten we de ambulance zelf ook bewonderen! 

In deze periode hebben we een paar studenten van het Terra College (MBO) ook een 

activiteit verzorgd. Zij kwamen mét dieren (o.a. een fret) op school en vertelden daar 

over. Natuurlijk mocht er geaaid en geknuffeld worden!  
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Kijkavond 
 

De kijkavond van dinsdag 15 oktober jl. werd goed bezocht. Veel kinderen hadden hun 

ouders of verzorgers meegenomen en lieten vol trots zien wat ze de laatste tijd hadden 

gemaakt rond het thema Op Reis tijdens de Kinderboekenweek.  

Als team OBS De Barg zijn we blij met de grote opkomst!  

 

Voorschool De Barg 
 
 
Afgelopen weken stond het thema ‘Reuzen en Kabouters’ centraal.  

Het thema sprak tot de verbeelding van de kinderen.  

De reus is groot en de kabouter is klein.  

De begrippen 'groot' en 'klein' stonden dan ook centraal in het thema.  

Het thema startte met een voorleesverhaal over een kabouter (Bim) en een reus. Zo 

leerden de kinderen wat een reus en een kabouter is, want lang niet alle kinderen 

kunnen zich hier iets bij voorstellen. Door middel van ondersteunende prenten werden 

de begrippen 'reus' en 'kabouter' duidelijk gemaakt. 

Het thema werd afgesloten met een gezamenlijk spel het ‘kabouterpad’ die we samen 

met groep 1 hebben gedaan.  

 

 

We willen iedereen een goede herfstvakantie toewensen. 

 
 

Groetjes de juffen van de Voorschool. 

 
Luizenbrigade zoekt versterking! 

 
Wij zijn op zoek naar ouder(s)/opa(‘s)/oma(‘s)/verzorger(s) die ons willen komen helpen 

in de luizenbrigade.  

 

Wat doet de luizenbrigade? Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op 

luizen en neten. Wanneer er luizen of neten gevonden zijn, worden alle kinderen na twee 

weken opnieuw gecontroleerd. 

 

Ook als u niet iedere keer kan helpen, zijn we blij met de momenten waarop we wel op u 

kunnen rekenen! 

 

Voor aanmelden en/of vragen kunt u terecht bij Wendy Hospes (moeder van Leroy en 

Milan), Yvonne Pol (moeder van Jorid en Maik) of juf Marlou. 

 

We hopen van u te horen! 

 

Luizenbrigade.  
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Agenda    

 

Vrijdag 1 november  De groepen 4 t/m 8 gaan naar het Rijksmuseum 

    Juf Lisa gaat trouwen met Ruben 

Vrijdag 8 november OBS De Barg doet opnieuw mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt 

 

Mogelijke staking op woensdag 6 november a.s. 
 

De brief hieronder is via SchouderCom namens het schoolbestuur OOE verspreid. 

 
 
 

 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land klassen 

naar huis worden 

gestuurd.  

Vlak voor de zomer hebben de vakbonden (AOb/FNV O&O, FvOv, AVS, CNV Onderwijs) 

en de 

werkgevers (PO-Raad en VO-raad), bij het kabinet gezamenlijk een claim neergelegd 

van 423,5 miljoen euro in 2020 voor een noodpakket voor het primair en voortgezet 

onderwijs.  

Dit noodpakket blijft nodig om de problemen in het onderwijs aan te pakken: een 

fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk. 

De onderwijsbonden en de werkgeversorganisaties hebben het kabinet een ultimatum 

gesteld tot 21-10-2019 (herfstvakantie). Tot die tijd gaan de onderwijsbonden verder 

met de planning van de stakingsdag op woensdag 6 november 2019. 

 

Leerkrachten hebben stakingsrecht en het is aan de medewerkers van de school van uw 

kind(eren) om te beslissen of zij hier aan meedoen. 

Op basis van een inventarisatie kan besloten worden of de school geheel gesloten is of 

dat er enkele groepen thuis moeten blijven. Het schoolbestuur mag namelijk  voor de 

stakende leerkrachten geen vervangers inzetten. 

 

Om u alvast in de gelegenheid te stellen om tijdig opvang te regelen, sturen we u deze 

aankondiging over de voorgenomen stakingsactie op 6 november. 

Na de herfstvakantie ontvangt u zo spoedig mogelijk de definitieve informatie of de 

staking doorgaat en wat dit betekent voor de school.  

 

We hopen op uw begrip en medewerking! 

 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.crmsuperstars.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F10%2F2291-wow.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblogs.glowscotland.org.uk%2Fea%2Fcumnockmedia%2F2013%2F03%2F12%2Finstitutional-factors-marketing-that-product%2F&docid=RPySEQ9CLpn2NM&tbnid=d6m98VBn3wlENM%3A&vet=1&w=400&h=266&bih=935&biw=1680&ved=2ahUKEwjMvuPpvKDlAhVSKlAKHbh5Ct8QxiAoBnoECAEQIA&iact=c&ictx=1
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Individuele 

gesprekken 

School- en jeugdmaatschappelijk werk        Emmen-Zuid 
 
Bargeres, Delftlanden, Noord-Barge, Parc Sandur, Wilhelmsoord, Zuidbarge en de Rietlanden.  

      

 
 

 

   
 

 
 
 

 
Wanneer kun je bij de school- en jeugdmaatschappelijk werkers (SMW/JMW) terecht?  

- Als uw kind het lastig vindt om voor zichzelf op te komen. 
- Uw kind gaat met tegenzin naar school, door bijvoorbeeld pestgedrag. 
- Wanneer u en uw partner uit elkaar zijn (gegaan) en jullie merken dat jullie kind daar last 

van heeft. 
Ook als om andere redenen het even niet lekker loopt met uw kind op school of thuis, kunt u terecht 
bij het SMW/JMW van Sedna. Samen met ouders en evt. school wordt gekeken naar passende 
ondersteuning voor uw kind.   
 
Hoe kom je in contact met SMW/JMW?  

 Via de intern begeleider (ib’er) van school. 

 Via de website van Sedna Emmen, contactformulier invullen. 

 Mailen naar het mailadres: emmenzuid@sednaemmen.nl 

 Bellen naar 0591-632937 en vragen naar SMW/JMW. 
 

Trainingen die we geven:  
Hoe heet de training?  Voor wie? Wat gaan kinderen leren?  

Bikkelclubhuis  
 
 

Kinderen groep 3 en 4. 
 

Weerbaarheid vergroten, meer 
zelfvertrouwen krijgen, beter 
voor jezelf op leren komen, 
sociale omgang met anderen 
en omgaan met emoties.  

Bikkels in de dop  
 
 

Kinderen groep 5 t/m 8. 

!JES training 
 

Kinderen groep 4 t/m 8.  Omgaan met de scheiding van 
ouders. 

VO doe je Zo  
 

Kinderen in groep 8, die 
volgend schooljaar naar het 
voortgezet onderwijs gaan.  

Meer lef en zelfvertrouwen 
krijgen. 

 
SMW/JMW in gebiedsteam Emmen-Zuid:  
Schoolmaatschappelijk werker: Sandra Meinen  
Jeugdmaatschappelijk werker: Lieke de Jager  
 

Het verschil tussen de school- en jeugdmaatschappelijk werker is dat SMW basisonderwijs zich vooral 
richt op kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, JMW richt zich op kinderen/jongeren van 4-21 jaar.  

Bieden (opvoed) ondersteuning 

Werken nauw samen  

Contact met 

scholen  School- en jeugdmaatschappelijk werk  

mailto:emmenzuid@sednaemmen.nl

