Rapporten inleveren:
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Als u het
rapport van uw zoon of dochter nog thuis heeft,
zou u het rapport dan z.s.m. weer mee willen
geven naar school?

Schoolberichten
11 januari – nr. 147
 Rabobank clubkas campagne:
De Rabobank clubkas campagne is weer
begonnen. De Rabobank ondersteunt
verenigingen en stichtingen financieel bij het
verwezenlijken van een bepaalde wens. Ook onze
school doet weer mee met de Rabobank clubkas
campagne. Ons bestedingsdoel is het verbeteren
van het schoolplein. We willen graag buiten een
voorleestheater van boomstammen maken en 1 of
2 picknicktafels voor op het plein. We vragen
daarom aan u of u vanaf 9 februari t/m 28 februari
weer wilt stemmen op onze school (Stichting Obs
Drieborg). U kunt alleen stemmen als u een
Rabobankrekening heeft en lid bent van de
Rabobank. U kunt gratis lid worden van de
Rabobank. Dit kunt u op de Rabobank website
vinden.
Hopelijk krijgen we weer veel stemmen!

 Klinkervoorstelling groep 5/6: De
waanzinnige boomhut:
Op dinsdag 22 januari gaan de leerlingen van
groep 5/6 naar de Klinker voor de voorstelling ‘De
waanzinnige boomhut’. De voorstelling begint om
13.30 uur.
Heeft u zin en tijd om te rijden, dan kunt u zich
opgeven bij juf Marloes (m.koolhof@sooog.nl). Er
komt ook nog een mail met daarin de tijd van
vertrek e.d.

Stagiaires op Obs Drieborg:

Vervanging interne begeleiding:
Zoals u weet is meester Edwin onze intern
begeleider (IB-er), maar omdat hij ziek is, zijn we
op zoek gegaan naar een tijdelijke vervanger.
Annet Sebens, de IB-er van de Houwingaham,
komt voorlopig 1 dag per week de IB-taken van
meester Edwin vervangen. We zijn heel blij dat we
een goede vervanger hebben gevonden. We
hopen dat Annet zich gauw thuis voelt op onze
school.

Zoals u al heeft gemerkt, hebben we meerdere
stagiaires op onze school, nl. meester Joep in
groep 5/6 en juf Lisette in groep 7/8. In februari
gaat meester Joep naar groep 7/8 en juf Lisette
naar groep 1/2. Op deze wijze doen ze ervaring
op in verschillende groepen.
Vanaf 21 januari komt er nog een Duitse stagiaire
bij, nl. Krista Schneider. Ze gaat geen lessen
geven aan de groepen, maar ze gaat het
Nederlandse en Duitse schoolsysteem met elkaar
vergelijken.
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Citotoetsen op Obs Drieborg:
De komende weken zullen de kinderen in de
groepen 3 t/m 8 regelmatig een Citotoets gaan
maken. Jaarlijks worden er in de maanden januari
en juni Citotoetsen afgenomen in de groepen 3
t/m 8.
In groep 1 en 2 worden geen Citotoetsen
afgenomen. Deze kinderen worden met behulp
van leerlijnen uit ons leerlingvolgsysteem
Parnassys gevolgd.

 Geplande studiedagen schooljaar
2018 – 2019:

In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende
studie/vergaderdagen gepland:

Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:
De inloopochtend wordt één keer per maand
gehouden op woensdag. U kunt dan op school
een kopje thee of koffie drinken en van gedachten
wisselen
met
andere
ouders
en
de
schoolcoördinator. De volgende inloopochtend is
op woensdag 23 januari van 8.30 tot 9.00 uur.
U bent van harte welkom!

Woensdag 6 februari Deze margedag komt
door omstandigheden te vervallen. U hoort
z.s.m. wanneer de margedag dan wel zal zijn.
Woensdag 26 juni
Woensdag 10 juli

De volgende inloopochtenden zijn gepland op:
27 februari 2019
20 maart 2019
10 april 2019
15 mei 2019
19 juni 2019

 Facebookpagina obs Drieborg:
We hebben als school ook een Facebookpagina,
nl. Obs Drieborg. Op die Facebookpagina komen
elke keer foto’s van allerlei activiteiten van de
school te staan. Het is een besloten
Facebookpagina. Dit betekent dat alleen ouders
en betrokkenen van school deze pagina kunnen
bekijken. Mocht u toegang willen tot de
Facebookpagina stuurt u dan een berichtje naar
Anja Korteweg (a.korteweg@sooog.nl of
obsdrieborg@sooog.nl ) dan wordt dat zo spoedig
mogelijk geregeld.
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