 Ouderbijdrage Obs Drieborg:

Schoolberichten
9 oktober– nr. 178
 Kinderboekenweek op Obs
Drieborg:
De kinderboekenweek is woensdag geopend met
een fotoquiz voor de kinderen. De kinderen
moesten in groepjes een fotoquiz oplossen. Ze
moesten de kinderfoto’s aan de juiste meester of
juf verbinden en dat viel nog niet mee. De
kinderen van groepje met de meeste goede
antwoorden wonnen hiermee een mooie
boekenlegger.
Tijdens de kinderboekenweek wordt er in de
klassen ook nog voorgelezen door een andere juf
of meester en er wordt ook nog kussentjes
gelezen gedaan, waarbij een kind een jonger kind
gaat voorlezen. Verder zal het lied ‘Tijdmachien’
,dat bij de kinderboekenweek hoort, ook worden
gezongen door de kinderen tijdens de afsluiting
van de kinderboekenweek.

Op onze school vragen wij een ouderbijdrage voor
o.a. de schoolreis, het theaterbezoek, sinterklaas,
een excursie, schaatsen (groep 7/8), afsluiting
groep 8 e.d. Het bedrag dat de ouders betalen,
wordt aangevuld met een deel uit de oud papier
pot.
De bedragen voor de verschillende groepen dit
jaar zijn:

Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7:

€ 45,€ 50,€ 50,€ 65,-

Groep 8:

€ 70,-

Zou u de ouderbijdrage willen overmaken op het
volgende rekeningnummer:
NL57 RABO 03062672 17 t.n.v. Stichting O.B.S.
Drieborg. Mocht het problemen opleveren om de
ouderbijdrage te voldoen, neemt u dan even
contact op met school. Bij voorbaat onze hartelijke
dank!

Margedagen:
 Workshop Engels:
Op woensdagmiddag 30 september hebben de
leerkrachten van Obs Drieborg een workshop
Engels gevolgd van Lauren Salomons van
‘Spelenmetengels.nl’.
Tijdens de workshop hebben we een aantal leuke
ideeën opgedaan op welke wijze we onze
Engelse lessen leuker en leerzamer voor de
kinderen kunnen maken.

Dit schooljaar zijn er ook weer een paar
margedagen ingepland. Op deze dagen zijn de
kinderen vrij van school in verband met een
studiedag/vergaderdag van het schoolteam.
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda!
De kinderen zijn dit schooljaar nog 1 hele dag
en 3 middagen vrij.
Het gaat om de volgende dagen:
Dinsdagmiddag 3 november v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 11 februari v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 17 juni v.a. 12 uur
Woensdag 7 juli
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NaSchoolse activiteiten (NSA):
Hieronder vindt u een overzicht van de
naschoolse activiteiten na de herfstvakantie:

Gezond koken:
We gaan weer gezond koken in het buurthuis
o.l.v. Steffan Steinigeweg en Henk de Jonge. We
zullen daarbij goed letten op de coronaregels. Het
schema ziet er als volgt uit:
Groep 3: donderdag 8 oktober
Groep 6: donderdag 22 oktober
Groep 7: donderdag 29 oktober
Groep 8: donderdag 5 november
De huidige groepen 4 en 5 zijn net voor de
lockdown in maart nog aan het koken geweest,
vandaar dat zij deze keer niet zijn ingepland.

Registratielijsten bij de ingangen:

Gezond eten in de pauzes:
We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf
week 46: in de week van 9 november is er weer
schoolfruit. Drie dagen per week krijgen de
kinderen dan fruit op school. De schoolfruitperiode
gaat door tot en met week 15: 12 t/m 16 april. We
weten nog niet op welke dag het schoolfruit
geleverd gaat worden, maar we eten dan 3 x per
week fruit in de pauze. We willen u vragen om uw
kind ook op de andere dagen een gezonde
pauzesnack mee te geven en mocht uw kind fruit
niet lekker vinden, geeft u dan een broodje mee.
We zien de laatste tijd te veel zoete koekjes en
frisdrank namelijk. We hopen dat u ons daarbij wilt
helpen!

In verband met de coronamaatregelen is het
verstandig om bij te houden welke mensen er bij
ons op school binnen komen. Bij de ingangen
vindt u voortaan losse briefjes om uw naam op te
schrijven als u de school binnenkomt. U kunt het
briefje dan in een inleverbox doen. Na twee
weken worden de briefjes vernietigd.

Herfstweer:
We merken de laatste tijd dat sommige kinderen
zonder jas op school komen. Nu het weer kouder
en natter wordt, hebben de kinderen hun jas nodig
bij het buiten spelen. Verder is het handig om bijv.
de schoenen in de klassen uit te doen omdat de
kinderen vaak met modderige voeten de klas
binnen komen. Wie het te koud vindt om op
sokken rond te lopen, neem dan een paar sloffen
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o.i.d mee naar school. In de klassen is het
sowieso frisser omdat we extra moeten ventileren
i.v.m. de coronamaatregelen, een extra vestje
o.i.d. is handig.

Wecycle actie vanaf half september:
Ook dit jaar doen we weer mee met de Wecycle
actie. Wecycle organiseert de inzameling en
recycling van gebruikte elektrische apparaten en
kapotte energiezuinige verlichting (e-waste).
Wecycle wil kinderen leren dat e-waste niet thuis
hoort in de vuilnisbak, maar gerecycled moet
worden. Door e-waste te recyclen zijn er minder
grondstoffen uit de natuur nodig, want
grondstoffen uit oude apparaten en kapotte
spaarlampen worden gebruikt om nieuwe
producten van te maken. Op deze manier blijven
elektrische apparaten ook in de toekomst
betaalbaar.
De kinderen kunnen kleine elektrische apparaten
inzamelen in ruil voor een mooie beloning. In de
gang staat een doos bij de ingang van groep 7/8.
Daar mogen kleine elektrische apparaten in
worden gedaan, zoals bijv. een mixer, tondeuse,
föhn e.d. Daarnaast wordt er automatisch
gespaard voor een goed doel.
U kunt de kleine elektrische apparaten nog
inleveren tot 1 november!

Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07 of

(0597) 421 833
We hopen dat de spreekuren op school vanaf
september weer mogen.

 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.

Herfstvakantie:
Van 12 t/m 16 oktober hebben de kinderen
herfstvakantie. We wensen iedereen een hele
fijne week. De kinderen worden op maandag 19
oktober weer op school verwacht.

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
Marzanna is op het moment niet elke week op
school, maar mocht u haar nodig hebben, dan
kunt u gewoon contact met haar opnemen. Ze kan
u helpen bij zaken die u bezighouden en waar u
zelf niet uitkomt.
Heeft u vragen over persoonlijke
omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van
toeslagen en fondsen, het invullen van
formulieren of vragen over de opvoeding van uw
kind(eren). Dan kunt u bij Marzanna terecht. U
kunt per mail of telefonisch contact met haar
opnemen. Haar mailadres is:
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl
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