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Obs De Barg – nr.3
THUISWERKEN TOT MEIVAKANTIE

ELFJES VAN GROEP 7/8

Jullie hebben het allemaal meegekregen, de
maatregelen worden verlengd tot de meivakantie.
Dat valt niet mee! Voor jullie niet, maar ook niet
voor de papa’s en mama’s of andere mensen die
voor jullie zorgen en jullie helpen met het huiswerk.
Ennn.. Ook niet voor alle juffen en meesters.
Daarom nogmaals:
Wij zijn trots op jullie allemaal!
Bedankt voor jullie inzet en ga zo door!

Deze is van Finn:

Afgelopen week waren jarig:
31 maart
1 april
3 april

Yuqing
Leonie
Meester Burak
Ahmed
Meester Patrick

Elfje van Ryan:

Coronavirus
Please go
People get sick
You make People scared
LEAVE!!!
Dit is het elfje van Cas:
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PRIKBORD!

 MOP 

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!

Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester:
"Meester, word je gestraft voor iets dat je niet
gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde:
"Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt,
waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist
beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in
het leven."
Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff
opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet
gedaan."

SUDOKU

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!

SUDOKU
 RAADSEL! 
Welk dier is altijd thuis?
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NA EEN AANTAL WEKEN ZIE JE
GEKKE DINGEN…..
Foto’s van Levi en Viënn! 

DOOLHOF
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INSTAGRAM CHALLENGE!

WEEKOPDRACHT TEKENEN
Gemaakt door Leroy Hospes. Wouw!

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: Maak je
eigen kettingreactie!
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.

HARDE WERKERS!
Een mooie ‘Paas knutsel’ en het leggen van een
reeks! Goed gedaan Sophie, Rosa en Nick!

PAS OP JEZELF EN BLIJF
GEZOND!

