
 
 

 
 
 

Datum:  15 september 2016                        Jaargang:  21                        Nummer:   4 

 

Groep 1:Verkleedkleren 
Voor de zomervakantie is iemand zo lief geweest om de verkleedkleren van 
mijn groep te wassen, onder andere een koks pak, prinsessenjurken, een 
Megamindy pak etc. Graag  terug bezorgen in lokaal 1 van juf Miranda, zodat 
de kinderen er weer mee kunnen spelen.  
 
Legionella: 
Onderstaand bericht kregen we van de gemeente Emmen: 
  
Er is een milde vorm van legionella aangetroffen in sporthal Bargeres. De planning is als volgt: 
  
Er is afgelopen vrijdag chemisch gereinigd. Er komt een nieuwe monstername en de uitslag hiervan duurt 
ongeveer 2 weken. 
Na het chemisch reinigen, dus vanaf afgelopen zaterdag kunnen de toiletten weer worden gebruikt en er kan 
weer water worden gedronken. 
Er mag nog niet worden gedoucht. 
U wordt door mij geïnformeerd over vrijgave van de douches. 
 

Met andere woorden: de gemeente Emmen voert bij alle gymlocaties altijd 
controles uit, zeker aan het einde van bijvoorbeeld de zomervakantie. Zodra er 
reden is om ons als scholen/gebruikers te informeren dan gebeurt dat. Wij 
handelen vervolgens naar gelang noodzakelijk. 
Voor de gymzaal aan de Mantingerbrink is dus voor ons geen melding 
binnengekomen!  
 
Groep 4A: LOT-Controle: 
Op woensdag 21 september is er een LOT controle voor de groep 4A van juf 
Caroline. Let u even op de kapsels...gel... 
 
IPad: Groep 4 tot en met 8: 
We hebben in de teamvergadering afgesproken dat de kinderen voor schooltijd 
de IPad in de klas niet gebruiken voor spelletjes of voor hun schoolwerk. 
Dus zodra de kinderen in de klas komen gaan de IPad in hun la. Nu kunnen ze 
heerlijk even gezellig kletsen met elkaar. 
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Informatieavond groep 7A/8A en 8B: 
De informatieavond van groep 7A vindt plaats op donderdag 22 september om 
19.30 uur in het lokaal van groep 7C (meester Meijer). Deze avond is tegelijk 
met de ouders van groep 7C.  
De informatieavond voor groep 8A en 8B is op dinsdag 27 september en zal 
verzorgd worden door de VO scholen. 
 
Oktobermaand Kindermaand: 
Het boekje Oktobermaand Kindermaand wordt deze week aan de kinderen in 
alle groepen uitgedeeld.  
Gratis naar het museum, theater of dansschool?  
Het kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand! 
Je kunt dan in Drenthe, Groningen en Friesland weer meedoen aan workshops, 
spannende speurtochten lopen en heel veel voorstellingen bezoeken. 
Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in de natuur. En 2016 wordt 
een jubileumjaar, want dan is er voor de 15e keer een Oktobermaand 
Kindermaand 
  

! Je kunt dan in Drenthe,  
 
Muziekschool MM open dag: 
Op 8 oktober heeft Muziekschool MM een open dag van 10.00 tot 13.00  in het 
kader van Oktober Kindermaand. Er is een ontdekkingsreis langs de 
verschillende instrumenten, er zijn demonstraties en open lessen. Aanmelden is 
niet vereist en de toegang is gratis. 
Nieuw in ons aanbod is gitaar, basgitaar en Algemene Muzikale Vorming. 
 
Lichtbrigade: 
In aanloop naar de wintertijd is het verstandig om de fietsverlichting goed te 
controleren. 
Op donderdag 13 oktober zal dit de hele dag op school door de lichtbrigade 
gebeuren. De lichtbrigade moet gevormd worden door ouders. 
Wie van u wil deelnemen aan de lichtbrigade? Zonder een lichtbrigade kan 
deze activiteit van Veilig Verkeer Nederland niet doorgaan. Wij hopen op veel 
hulp! U kunt zich voor de lichtbrigade opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
  
 



Kinderboekenweek: VOOR ALTIJD JONG! 
We besteden ook dit jaar op school aandacht aan de Kinderboekenweek, het 
thema is: “Voor altijd jong”.  
Op maandag 3 oktober is de gezamenlijke opening in de hal. Ook heeft elke 
groep een eigen leesboek rond het thema en is er in de hal een tentoonstelling. 
Hier zijn veel boeken uitgestald rondom het thema. 
  
Wij zouden het leuk vinden wanneer er tijdens de Kinderboekenweek (3 oktober 
t/m 14 oktober) opa’s en oma’s in de klassen op bezoek komen . Het zou dan 
fijn zijn als ze over vroeger vertellen ( hoe zagen de leesboeken eruit, wat was 
hun lievelingsboek etc.). En daarna mag opa of oma een stukje voorlezen aan 
de groep. Misschien hebben opa of oma zelf nog een leuk oud leesboek die ze 
aan de klas kunnen laten zien. 
Mochten er opa’s of oma’s zijn die het leuk vinden om op bezoek te komen, 
geef dat aan bij de leerkracht van uw kleinkind. Zij maken dan een afspraak. 
  
Op donderdag 13 oktober sluiten we gezamenlijk af met een kleedjesmarkt.  
Alle kinderen mogen hun boeken verkopen voor €0,50 en natuurlijk mag je ook 
bij anderen kopen. Iedereen, die wil verkopen,  neemt een kleedje mee om zijn 
of haar boeken mooi op te leggen. Overal in de school is markt. Ouders, opa's 
en oma's ... zijn ook van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur.  
ZET HET IN DE AGENDA....13 OKTOBER 14.15 UUR...KOMT ALLEN... 
TIP: ZOEK ALVAST BOEKEN OM TE VERKOPEN... 
 
Voor de bovenbouw is de voorleeswedstrijd op vrijdagmiddag 14 oktober de 
afsluiting. De groepen 7 en 8  kiezen de beste voorlezer in de klas en op 
vrijdagmiddag is dan de grote finale van de voorleeswedstrijd met deskundige 
jury. Allemaal heel veel LEESplezier tijdens de Kinderboekenweek. 
 
VOSSENJACHT  
Op vrijdagmiddag 16 september is er om 16.00 uur voor de kinderen van groep 
3 t/m 8  in “De Opgang”, aan de Mantingerbrink 199 in de Bargeres, een 
vossenjacht. Om 18.00 uur gaan we pannenkoeken eten en het is om 19.00 
uur  afgelopen. Neem vrienden en vriendinnen mee.  
Het JEZ-team (Jeugd Emmen Zuid).  
 
Activiteitenladder najaar 2016 
De activiteitenladder van de Brede School Bargeres wordt deze week in alle 
groepen uitgedeeld. 
Hierin staat een breed aanbod op gebied van kunst, cultuur, welzijn en sport. Bij 
het samenstellen van het gevarieerde activiteitenaanbod is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. 
Je kunt je opgeven door de inschrijf bon  in te vullen en met gepast geld in een 
gesloten enveloppe in de brievenbus op het podium in te leveren. Dit kan tot en 
met vrijdag 23 september. Kijk voor meer informatie in jouw activiteitenladder 
Heel veel plezier allemaal!!!!!! 
 



Plastic tassen 
Heeft u nog plastic tassen? We kunnen ze op school goed gebruiken. 
 
Vooraankondiging  algemene ouderavond: 
Op dinsdag 4 oktober a.s. zal de jaarlijkse algemene ouderavond plaatsvinden. 
De avond start om 19.00 u. met het algemene (zakelijke) gedeelte, waarna u 
van 20.00 u. tot 22.00 u. geïnformeerd wordt over de Kanjertraining die we met 
het hele team volgen. 


