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Coronanieuwsbrief
Obs De Barg – nr.2
TWEEDE WEEK THUISWERKEN
Dit was hem dan! De tweede week thuiswerken.
Lukt het jullie een beetje? Thuis rekenen, spelling
en taal maken?
Hebben jullie de tip van vorige week gebruikt om
ritme te houden? Hier komen nog 5 tips!
Tip 1 – Sta op tijd op!
Tip 2 – Maak een plan (daar kan je ook alvast je
pauzes op zetten én het is leuk om zo je werk één
voor één af te kunnen strepen)
Tip 3 – Beweeg! Dans, spring, doe een energizer of
ga even naar buiten om een rondje te rennen.
Tip 4 – Klets met je vrienden! Om even te
overleggen over die ene opdracht of gewoon
omdat het gezellig is.
Tip 5 – Ontspan! Doe iets anders als je klaar bent
met je thuiswerk 

INSTAGRAM CHALLENGE!
Elke week posten we een nieuwe challenge.
We verzinnen er niet alleen één, we doen de
challenge natuurlijk zelf ook! Heb jij de filmpjes
al bekeken?

Deze week was de challenge: Doe
een dier na!
Post hem nog 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.

KNUTSELWERKJE VAN DAPHNE!
“We hebben een vrolijke vlinder gemaakt.
Hebben prikpen gebruikt hebben gelijmt en
gekleurd en leuke plakkers en glitter dachten nu is
het lente horen ook vlinders bij 😁”

 MOP 
In het museum
Een man en een vrouw lopen in een museum.
‘Jan, moet je kijken wat een afgrijselijk
schilderij!’ Waarop de man zegt: ‘Miep, zet je
bril op en kom voor die spiegel vandaan!’

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!
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BEWAARMAP VOORBEELD 
SNAPPET!

Van Mylène en Fayenne! Prachtig!

Afgelopen week hebben jullie voor het eerst
gewerkt met Snappet! Hoe vonden jullie het om
daarmee te werken? Lukte het een beetje?
Knap hoor dat jullie daar zo in eens mee aan de
slag gaan. De juffen en meesters kunnen thuis ook
precies zien wat jullie hebben gemaakt. Wij zijn
ongelooflijk trots op jullie!
Er is een enquête voor groep 4 t/m 8 gemaakt. We
zouden het heel fijn vinden als jullie deze invullen
 Zondag krijgen jullie de link via SchouderCom
met de weektaak. Wil je alvast beginnen?
https://nl.surveymonkey.com/r/N9YLB99

PAS OP JEZELF EN BLIJF
GEZOND!

Om elkaar 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!

