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Jaargang 27 – Nummer 370 – 24 januari 2020 

 

Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari  - school dicht 
 

Volgende week donderdag en vrijdag is er geen school.   

We realiseren ons dat kinderen en ouders/verzorgers op die dagen de dupe zijn van onze 

afwezigheid en het was daarom ook niet gemakkelijk om deze (individuele) beslissing te 

nemen.  

 

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra 

investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het 

daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse 

extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, 

onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.  

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons 

onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele 

investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op 

goed onderwijs! 

 

 

 
 
Voorschool De Barg  
 

Hallo allemaal,  

 

Het nieuwe jaar 2020 is begonnen.  

We hopen dat het een gezellig en leerzaam jaar gaat worden.  

We verwelkomen Jaxx bij ons op de groep en hopen dat hij een fijne tijd bij ons gaat 

hebben.  

Aankomende weken staat het thema ‘Welkom Puk’ centraal.  

De kinderen leren Puk beter kennen en wat hij betekent voor de groep.  

We maken mooie knutselwerkjes en richten de thematafel gezellig in voor Puk.  

Op spelenderwijs leren kinderen omgaan met elkaar en Puk helpt daarbij.  

 

Groetjes de juffen van de voorschool. 
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Voorjaarsvakantie 
 

In de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari is de voorjaarsvakantie.  

 

Samen Onder Een Dak 
 

We hebben de afgelopen jaren samen met de collega’s van OBS de Barg , OBS de Brink, 

de Taaltrein, de Tine Marcusschool en Openbaar Onderwijs Emmen gekeken hoe we op 

de locatie van OBS de Barg kunnen samenwerken. Er is veel overleg geweest om te 

bekijken welke vormen van samenwerking er mogelijk zijn. Daar is bijvoorbeeld de 

mediumsetting op de Barg uit voortgekomen. De Barg is een reguliere school die meer 

specialist is op het gebied van TOS dan andere reguliere scholen. Op De Barg zitten 

meerdere leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ook werken er collega’s 

van Kentalis.  

We willen de samenwerking graag voortzetten in een modern nieuw gebouw. Helaas is 

nieuwbouw nog niet aan de orde. Er zijn gesprekken met de gemeente, maar doordat 

meerdere scholen in de gemeente Emmen plannen voor verbouw/nieuwbouw hebben is 

dit een traject waar veel geduld voor nodig is. Ondertussen bekijken wij op school wat 

we kunnen doen om het gebouw voor de leerlingen en medewerkers aangenaam te 

houden.  

 
 
 
 

 


