
o.b.s. Drieborg – G. Topelenstraat 9 – 9688 RN Drieborg – 0597 521477 -  obsdrieborg@sooog.nl – twitter o.b.s. Drieborg 

 

       

Schoolberichten 
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Nieuwe rapporten: 
Zoals u heeft gemerkt, hebben de kinderen een 
vernieuwd rapport gekregen. We werken nu met 
een digitaal rapport. Alle toetsscores van de 
kinderen worden ingevoerd in ons 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Via ParnasSys 
kunnen we dan ook een digitaal rapport krijgen. 
Het voordeel is dat de leerkracht niet meer zelf 
het gemiddelde hoeft uit te rekenen want dat doet 
ParnasSys al. We kunnen wel zelf de scores 
aanpassen, mochten we dat nodig vinden en ook 
sommige vakken die niet via Parnassys 
bijgehouden worden zoals bijv. Gym, knutselen 
e.d. scoren we zelf. 
We hebben er als team voor gekozen het cijfer 5 
als laagste cijfer aan te houden en het hoogste 
cijfer dat de kinderen kunnen halen is het cijfer 10. 
Juf Suzanne heeft, in overleg met het team, het 
digitaal rapport voor alle groepen in orde 
gemaakt. Juf Suzanne, heel erg bedankt hiervoor!  
Tot slot zijn er mooie nieuwe rapportmapjes 
gekomen waar we weer jaren mee vooruit 
kunnen. 
 
 

 
 
Inschrijfformulieren VO Winschoten: 
De inschrijfformulieren voor het VO Winschoten 
hebben we nog niet ontvangen. We verwachten 

de formulieren na de vakantie en dan worden de 
formulieren aan de kinderen meegegeven. 
 
 

 
Zwemmen groep 5/6: 
Denkt u eraan dat de kinderen van groep 5/6 op 
de maandagmiddag na de vakantie weer gaan 
zwemmen van 13.00 – 13.45 uur in het zwembad 
de Hardenberg te Finsterwolde.  
De zwemlessen worden georganiseerd door de 
gemeente Oldambt omdat het belangrijk is dat 
kinderen hun zwemvaardigheid op peil houden. 
 

 
Teamscholing spelling: 
Het team van Obs Drieborg heeft dit schooljaar 
het vak spelling als speerpunt. Bij spelling gaat 
het om het correct schrijven van woorden en 
zinnen. De officiële benaming van het vak spelling 
is dat spelling het op een bepaalde manier 
schriftelijk weergeven van taal is. 
We hebben als team inmiddels twee trainingen 
van Bureau Meesterschap gevolgd. Hierbij maken 
we duidelijke keuzes in de leerstof.  
Een aantal punten waar we veel op inzetten zijn: 
 
-De nadruk ligt op het horen, goed luisteren en 
dan schrijven. 
 
-De kinderen samen opdrachten laten maken bijv. 
elkaar een dictee geven en samen nakijken. 
 
-De kinderen bewuster met de spellingregels aan 
de slag laten gaan. 
 
-We gebruiken vaste stappenplannen in alle 
groepen. 
 
- Heel duidelijk de doelen aangeven en de 
spellingscategorieën en de moeilijkheid van de 
woorden benoemen. 
 
-Bewuste keuzes maken welke oefeningen in het 
werkboek gemaakt worden. Zinvolle oefeningen 
bedenken waarbij de kinderen moeten 
samenwerken (coöperatieve werkvormen). 
 
Het kan dus voorkomen dat niet alle lesjes in het 
spellingwerkboek zijn gemaakt. We maken hierbij 
bewuste keuzes. Dit komt omdat sommige 
opdrachten niet altijd effectief zijn. We hebben 
hier als team afspraken over gemaakt, bijv. elke 
spellingles beginnen we met een 5-woorden 
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dictee waarbij bij elk woord de moeilijkheid 
behandeld wordt. We hopen op deze wijze de 
spelling van onze kinderen te verbeteren. 
 
 

 
 

 
Judoclinics op school: 
Donderdag konden alle ouders bij de judolessen 
komen kijken. De kinderen hebben in twee lessen 
kennis gemaakt met judo. 
 

 
 

 
De andere foto’s vindt u op het ouderportaal. Een 
deel van de foto’s staan op Facebook. 
 

Ouderbetrokkenheid/inloopochtend:
Zoals elk jaar zijn er ook dit schooljaar weer 
inloopochtenden. De inloopochtend wordt één 
keer per maand gehouden op woensdag. U kunt 
dan op school een kopje thee of koffiedrinken en 
van gedachten wisselen met andere ouders en 
met Anja Korteweg (directeur a.i.). We willen de 

inloopochtenden graag verbinden aan een thema. 
Is er een onderwerp waarover u graag meer wilt 
weten, geeft u dat dan door aan Anja Korteweg 
(a.korteweg@sooog.nl) De volgende 
inloopochtend is op woensdag 25 maart van 
8.30 tot 9.00 uur. U bent van harte welkom! 

Dit jaar zijn de volgende inloopochtenden  
gepland op: 

Woensdag 22 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 24 juni 

 

 
 

NaSchoolse Activiteiten: 
De volgende naschoolse activiteiten zijn er na de 
voorjaarsvakantie. De activiteiten zijn in de 
Akkerschans in Bad Nieuweschans. 
 

 
 
De poster hangt ook weer op de deur van school. 
 
 
 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Elke woensdagmorgen van 8 tot ongeveer 11 uur 
is Marzanna op onze school. Ze werkt bij het 
Sociaal Werk Oldambt en 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. Loop 
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gerust binnen op een woensdagochtend. Stelt u 
uw vraag liever eerst per mail. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 

 

 
 
 
 
 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020: 
Het komend schooljaar is er nog één 
studie/vergaderdag gepland. Op deze dag zijn de 
kinderen vrij van school. 
Het gaat dit schooljaar om de volgende dag: 
Woensdag 1 juli 
 
Noteert u deze dag alvast in uw agenda! 
 

 
 

 
 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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