Week 12

Coronanieuwsbrief
Obs De Barg
SCHOLEN GAAN OP SLOT!

INSTAGRAM CHALLENGE!

Lieve jongens en meisjes, wat een rare week!
Vorige week vrijdag wensten we elkaar nog een
fijn weekend en zo hoorden we zondagavond dat
de scholen in elk geval drie weken dicht blijven.
Voor de een voelde dat als een feestje en voor de
ander bijna als een straf.

Juf Lisa en meester Joko zijn heel druk bezig
geweest met het maken van een Obs De Barg
Instragram. Dat is volgens ons goed gelukt! De
eerste 50 volgers zijn al binnen 
Elke week posten we een nieuwe challenge. Dit
kan een sportieve challenge zijn, maar ook een
creatieve of een wetenschappelijke (denk aan
proefjes) challenge.

Om elkaar (leerlingen en leerkrachten)
een beetje op de hoogte te houden,
hebben wij de Coronanieuwsbrief in
het leven geroepen!
Heb je een leuke foto / verhaal / mop
of gedicht? Stuur deze dan (in overleg
met je ouders!) naar:
m.hartman@obs-barg.nl en dan
probeer ik daar elke week een leuke
nieuwsbrief mee te maken!

Elke dag hoor je in het nieuws wel weer een
nieuwe maatregel voor het Corona-virus.
Misschien maakt dat het wel extra spannend. Wat
doen andere landen? Wat gaat Nederland doen?
Wat betekent dat voor mij?
Gelukkig mogen wij nog steeds naar buiten en dat
betekent voor jullie dat jullie nog heerlijk buiten
kunnen spelen!

PRIKBORD!
Via http://padlet.com/Bargkids/Bookmarks kunnen
jullie zelf ook verhalen of foto’s plaatsen!  Het
kan even duren voordat het online te zien is, omdat
juf Lotte of juf Annet dit eerst ‘goedkeurt’. LET OP!
Iedereen kan met deze link op ons prikbord kijken!

Deze week is de challenge: een rol
WC papier hooghouden!
Post hem op:

https://www.instagram.com/obs_de_barg/

(Met _ tussen obs, de en barg)
Altijd in overleg met een volwassene.
Aan het eind van de ‘Coronaperiode’ zullen we
een leuke prijs uitdelen aan een leerling van de
onderbouw en een leerling van de bovenbouw.

Week 12

Coronanieuwsbrief
SNAPPET!

AFGEBLAZEN

Deze week hebben jullie een weektaak gekregen
voor twee dagen en hebben jullie gewerkt in
Basispoort. Vanaf maandag gaat groep 3 t/m 8
werken met Snappet!
Helaas is dit er (nog?) niet voor de kinderen uit
groep 1 en 2. Groep 3 kan alleen rekenen via
Snappet.

Het Pannenkoekfeest ging vorige week helaas
al niet door vanwege het Corona virus. Nu
moeten we helaas ook al zeggen dat in elk
geval niet doorgaat:





De Koningsspelen
Centrale Eindtoets voor groep 8
Het Verkeersexamen (praktisch en
theoretisch)

Mocht er nog meer worden afgeblazen of
verschoven, dan horen jullie dat van ons via
deze Coronanieuwsbrief of jullie
ouders/verzorgers via SchouderCom.

Jullie kunnen dan allemaal op je eigen niveau aan
het werk. Ook met extra instructie of verrijking! Wij
zijn ontzettend enthousiast en hopen dat jullie dat
ook zullen zijn!
Alle leerlingen en ouders zullen een mail krijgen
met uitleg hoe Snappet werkt. Daarnaast zullen de
juffen en meesters jullie elke week laten weten wat
jullie voor welk vak moeten maken.

TIP! Zorg zelf ook voor een
dagplanning/ritme tijdens de weken
dat de scholen dicht zijn. Op deze
manier houd je ritme. Poets je altijd
eerst je tanden na het opstaan en
aankleden? Dan ontbijten en naar
school? Doe dat de komende weken
ook! Alleen in plaats van naar school
gaan, kruip je achter je
laptop/tablet/Chromebook/telefoon
en maak je je thuiswerk!
Zet hem op!!
Dus: Via onze Coronanieuwsbrief houden we
elkaar op de hoogte wat er speelt 
Stuur ons leuke foto’s/tekeningen/moppen of
verzin iets leuks en we zetten het hierin!

Pas op jezelf en blijf gezond!

