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Op naar de 

zomervakantie  

 

U leest het laatste bulletin van het schooljaar. Vanaf vrijdag 3 juli, 12.00 uur, zijn de 

kinderen van groep 5, 6 en 7 vrij. Vanaf donderdag 2 juli 14.30 uur zijn de kinderen van 

groep 1 t/m 4 al vrij. Voor de kinderen die naar het VO gaan hebben we donderdag nog 
een speciaal programma .  

De achtstegroepers gaan naar het voortgezet onderwijs en de andere kinderen 

verwachten we op maandag 17 augustus weer op school voor de eerste schooldag van 

het nieuwe schooljaar.  

Het team van OBS De Barg wenst u allen een hele fijne zomer toe! 

 

Formatie 2020-2021 
 

In het nieuwe schooljaar gaan we werken met de volgende groepsverdeling en met de 

volgende leerkrachten. 

 

Groep 1/2  juf Anneke en op vrijdagochtend juf Marlou 

(voorlopig is juf Carla de groepsleerkracht; juf Anneke houdt i.v.m. Corona 

nog enige afstand) 

Groep 3/4  juf Annet en juf Lisa 

(het is nog onzeker hoe de situatie op 17 augustus is. Juf Lisa is dan zeker 

nog met verlof) 

Groep 3 is op de ochtenden een aparte groep 3. Groep 4 zit dan bij 

meester Joko. ’s Middags is er altijd een combinatie 3/4. 

We evalueren regelmatig of we aanpassingen in de groepsverdeling 

moeten doen. 

Groep 5/6 meester Joko 

Groep 4 schuift in de ochtenden aan. Groep 6 krijgt elke dag extra 

aandacht doordat meester Burak veel meehelpt.  

Elke middag is er de standaard combinatie 5/6.  

We evalueren regelmatig of we aanpassingen in de groepsverdeling 

moeten doen. 

Groep 7/8 juf Suze en juf Lotte 

Juf Suze Paarhuis komt ons team versterken en zal op maandag, dinsdag 

en woensdag (om en om) de leerkracht van groep 7/8 zijn. Suze heeft veel 

ervaring in de bovenbouw en werkte bijvoorbeeld het hele schooljaar 

2019-2020 in groep 8 op OBS ’t Eenspan.  

 

Juf Marlou is intern begeleider, meester Burak onderwijsassistent en meester Patrick is 

locatiedirecteur. 
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Van de voorschool OBS De Barg 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Afgelopen weken hebben we met het thema “Oef, wat warm!” gewerkt.  
Kinderen ontdekten verschillende dingen zoals, koud/warm, nat/droog, drijven/zinken. 
We sluiten dit thema af met een ‘zomerfeestje’ die wordt gehouden op donderdag 2 juli. 
Kinderen mogen dan verkleed komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen.  
We maken er een gezellige, laatste dag van voordat de zomervakantie begint.  
 
Er zijn afgelopen weken ook enkele kinderen 4 jaar geworden. Ayla, Oguz en Amir. 
We wensen ze heel veel plezier op de basisschool. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne , zonnige zomervakantie toe. 
We zien elkaar 17 augustus weer op school.  
 
Groetjes,  
Juf Monique  
 


