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Agenda
5 december
17 december
18 december (11.00 – 12.00 uur)
19 december
20 december, 12.00 uur

Sint en pieten op school
afscheid nemen van meester Jans
PODIUM groep 1 t/m 8
kerstfeest (kinderen middag vrij)
start kerstvakantie

Meester Jans met pensioen
Met ingang van de kerstvakantie komt er helaas een einde
aan mijn periode als meester op de Barg. Na bijna 45
werkzame jaren ga ik op 1 januari met pensioen. Vanaf
augustus 1982 heb ik met heel veel plezier gewerkt met
onze Bargkinderen in alle basisschool leeftijden. Mijn eerste
Barggroep kinderen was een groep van 39 kinderen in groep
5. Deze groeide zelfs nog naar 40 kinderen. Ook was ik drie
schooljaren met heel veel plezier kleutermeester. Ook mijn
werkzaamheden als intern begeleider en directielid gaven mij
veel voldoening. Belangrijk vind ik dat de kinderen goed in
hun vel zitten en zich veilig voelen. Om ze van daar uit iets
te leren naar hun eigen mogelijkheden. Sfeer in de groep
speelde voor mij altijd een belangrijke rol. Ik wens alle
kinderen en ouders en ons Bargteam heel veel gezondheid
en geluk voor de toekomst. Jans Brinks

Meester Jans
Onze meester en onze collega Jans Brinks gaat stoppen met werken. Pensioen,
vervroegd pensioen.
Ruim een jaar geleden overkwam Jans iets heel vervelends. Door een val met de fiets
raakte hij ernstig geblesseerd, waardoor hij een hele tijd heeft moeten revalideren.
Hoewel Jans al weer redelijk mobiel is, is hij nog steeds niet op het niveau dat hij zelf
wenst. Een paar dagdelen in de week is Jans wel weer aan het werk op De Barg. Het zit
in zijn aard dat hij allerlei zeer nuttige werkzaamheden verricht. Maar…het werk dat hij
deed kan hij niet meer in dezelfde omvang als voorheen doen. Omdat zijn pensioen
dichterbij kwam is hij gaan uitzoeken of een vervroegd pensioen tot de mogelijkheden
zou behoren. Dat heeft geleid tot het besluit om per 1 januari 2020 met vervroegd
pensioen te gaan.
We zullen Jans als altijd positief gestemd mens enorm gaan missen. Niemand kan zoals
hij dat kan op allerlei niveaus in de school zijn stempel drukken: meester van jonge
kinderen, meester van oudere kinderen, adjunct directeur, intern begeleider,
aanspreekpunt van de ouderraad, superconciërge, kletscollega, grappenmaker en
eigenlijk is de lijst haast eindeloos. Lieve Jans, BEDANKT voor je eindeloze inzet.
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Op dinsdag 17 december neemt Jans de tijd om afscheid te nemen van zíjn school, OBS
De Barg. Als ouders en verzorgers bent u welkom om 14.15 uur in de school. Dan kunt u
meester Jans de hand schudden en hem het beste wensen.

Sinterklaas
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas met enkele pieten een bezoek brengen aan
onze school. Zoals we hebben vernomen zal hij de hele ochtend op De Barg blijven.
Op deze dag zijn de kinderen, net als op andere donderdagen, om 14.30 uur vrij.

Podium
Op woensdag 18 december is er PODIUM. Alle groepen bereiden iets voor dat op ons
podium gepresenteerd zal worden. Bij dit PODIUM zijn ouders/verzorgers van harte
welkom te komen kijken. We zijn van plan om 11.00 uur te beginnen en we verwachten
rond twaalven af te sluiten, zodat u uw kind(eren) om 12.15 uur weer mee kunt nemen.

Kerstfeest op school
De donderdag (19 december) voor de kerstvakantie vieren we Kerst op school. Alle
kinderen zijn om 12.00 uur vrij en worden in de namiddag/’s avonds weer op school
verwacht. Er komt nog een uitnodiging!

Kerstvakantie
Op vrijdag 20 december komen de kinderen van alle groepen ’s ochtends nog naar
school. Om 12.00 uur wensen we elkaar dan een hele fijne kerstvakantie.
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