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 Vakleerkracht gym is intermediair 
voor Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat alle 
kinderen actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Helaas is het niet voor iedereen 
financieel mogelijk om lid te zijn van een 
sportvereniging of lessen op gebied van muziek, 
toneel of dans te volgen. Omdat de gemeente 
Oldambt meedoen van kinderen wil stimuleren, 
subsidieert zij al enkele jaren het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Dit Jeugdfonds geeft sport-  of 
creatieve kansen aan kinderen tussen de 4 en de 
18 jaar wiens ouders/verzorgers het lidmaatschap 
van een sport-, muziek-, dans- of 
theatervereniging niet kunnen betalen.  Om het 
doen van een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur zo laagdrempelig mogelijk te houden, 
heeft iedere basisschool in de gemeente Oldambt 
een intermediair. Deze rol is binnen de school 
opgepakt door de vakleerkracht en of sportcoach. 
 
KOMT U IN AANMERKING 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage 
moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen 
aan een aantal criteria, deze zijn te vinden op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen 
 
VERGOEDING 
Het maximale bedrag voor contributie (inclusief 
evt. kleding/attributen) is € 225,- per kind per jaar 
voor een sportaanvraag of € 450,- voor een 
cultuuraanvraag. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van 
het uit te keren bedrag en betaalt de 
contributie/lesgeld rechtstreeks aan de 
sportvereniging of aanbieder. Indien er ook een 
waardebon voor kleding/sportattributen 
noodzakelijk en aangevraagd is, ontvangen de 
ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd 
kan worden bij een winkel waar het Jeugdfonds 
mee samenwerkt.  
 
WELKE ACTIVITEITEN? 
Het fonds vergoedt alleen de contributie van 
sportverenigingen en/of sporten die zijn 
aangesloten bij de landelijke sportbonden van de 

sportkoepel NOC*NSF. Ze vergoeden geen 
zwemlessen/diplomazwemmen, fitness en 
scouting. Een culturele activiteit moet actieve 
deelname zijn en vallen onder de categorie: 
muziek, beeldende kunst, nieuwe media, dans, 
theater of kindercircus.  
HOE KAN IK EEN AANVRAAG INDIENEN? 
Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
kan uitsluitend worden ingediend door een 
intermediair. Denkt u dat u in aanmerking komt 
voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan 
contact op met intermediairs: Patrick Doddema, 
p.doddema@hvdsg.nl of 06-26975376.  

 

 
  

Meester Edwin ziek: 
Meester Edwin is helaas nog ziek. Hij zal 
voorlopig niet op school komen. We doen ons 
best om de vervanging zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De komende week zal juf Janet Lieth er 
op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
zijn. Juf Marloes is er, net als anders, op de 
dinsdag.  
 

 
 
 Juf Fokje 40 jaar in het onderwijs: 
Juf Fokje zat vorige week zondag 11 november 
precies 40 jaar in het onderwijs. Ze is daarom ook 
verwend door de collega’s met een lekker ontbijt 
met een mooie bos bloemen. Alle groepen 
hebben ook leuke cadeaus voor juf Fokje 
gemaakt en hebben die dinsdag aan juf Fokje 
overhandigd. 
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Gezond koken: 
Het gezond koken is nog volop bezig.  Alleen een 
aantal kinderen van groep 7/8 gaat volgende 
week nog gezond koken.  
Het was weer heel leuk, leerzaam en lekker! 
 
De planning is als volgt: 
Donderdag 22 november: 2e deel groep 7/8 
 

 
 

 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? 
 

 
 

Schoolfruit: 
Deze week zijn we gestart met het schoolfruit op 
de woensdag, donderdag en vrijdag. 
Het fruit wordt op de dinsdag geleverd, dus we 
eten op woensdag, donderdag en vrijdag fruit 
in de pauze. Op deze wijze komen de leerlingen 
wekelijks met verschillende soorten fruit in 
aanraking. We stimuleren de kinderen op deze 
wijze meer fruit te eten, maar mocht uw kind niet 
alles lusten, zou u uw kind dan een boterham mee 
willen geven voor in de pauze? Alvast bedankt! 
 

 
 

Mijnschool: Oudergesprekken: 

Denkt u eraan om in te tekenen op het 
ouderportaal voor de 
voortgangsgesprekken? 
 
Het is handig om het account voor het 
ouderportaal wel te activeren in verband met 
belangrijke berichtjes zoals bijv. bij ziekte van een 
leerkracht. U kunt op uw telefoon de Mijnschool 
app downloaden. U ontvangt dan op uw telefoon 
een melding als er iets belangrijks wordt 
geplaatst. 
Mocht u problemen met uw account of het lukt 
gewoon niet goed, neemt u dan even contact op! 
 

 
 
Wecycle: 
Iedereen bedankt voor het inleveren van alle 
apparaten. We zijn op 103 apparaten geëindigd, 
dus dat is super. We willen iedereen van harte 
bedanken voor alle hulp. De school krijgt hiervoor 
een mooi boekenpakket waar onze kinderen weer 
veel plezier van zullen hebben. 
 

 
 
Bibliotheek/ lezen: 
We merken de laatste tijd dat de kinderen niet 
altijd hun boek meenemen op de dinsdag. We 
willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk 
lezen is. Lezen en voorgelezen worden is 
hartstikke goed. Lezen werkt vooral ontspannend. 
Het geeft het kind een kijkje in een compleet 
andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en 
vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de 
verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat het 
kind helemaal weg kan dromen in een verhaal. 
Lezen is goed voor de algehele taalontwikkeling 
en het vergroot met name de woordenschat. 
Verder krijgen kinderen door te lezen inzicht in 
verschillende karakters van de personen in een 
boek. Een kind leert zich in te leven in de 
hoofdpersonen. Dit heeft een positief effect op de 
sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen. 

De boeken worden op de 
dinsdagmiddag geruild, zou u dan het 
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boek weer mee naar school willen 
geven? 
 

 
 

Schaatsen: 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan, net als 
elk jaar, binnenkort weer schaatsen in Kardinge. 
 

 
 
Voetbalclinics: 
Afgelopen dinsdag heeft de voetbalvereniging 
voetbalclinics verzorgd voor alle kinderen van de 
school. De clinics werden gehouden op het 
voetbalveld. De kinderen hebben veel plezier 
gehad. Enkele foto’s: 
 

 

 

 

 
 

Fietsverlichtingscontrole: 
Woensdagmorgen 14 november hebben 
leerlingen van groep 5 t/m 8 weer hun 
fietsverlichting kunnen laten controleren door 
medewerkers van VVN (Veilig Verkeer Nederland) 
en onze conciërge Bennie van Veen. Enkele 
foto’s: 
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Gevraagd:  
Voor o.a. Sinterklaas zijn we op zoek naar kleine 
doosjes. Ze mogen ingeleverd worden bij juf 
Suzanne of juf Jolien. 
 

 
 

 
 
 
 
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 21 november van 8.30 tot 9.00 
uur. U bent van harte welkom !   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
 
 19 december 2018 
 23 januari 2019 
 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.  
 

 
 
 Geplande studiedagen schooljaar 
2018 – 2019: 
 

 
 
In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende 
studie/vergaderdagen gepland: 
Woensdag 6 februari 
Woensdag 26 juni 
Woensdag 10 juli 
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