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 Op tijd op school komen:
We merken de laatste tijd dat veel kinderen te laat
op school komen. We willen u vragen er op te
letten dat uw kind om 8.30 uur op school
aanwezig is, zodat de leerkrachten kunnen
beginnen met de lessen. Door de coronacrisis is
alles de afgelopen periode anders geweest dan
normaal, maar we merken dat het voor de
kinderen heel belangrijk is om structuur te
hebben. Ondanks dat het nog maar 2 weken tot
de zomervakantie is, wordt er op school nog hard
gewerkt. Alvast bedankt voor uw medewerking!

-

-

-

niet de bedoeling dat de kinderen op het
plein gaan spelen.
Ouders mogen nog steeds niet op het
schoolplein.
De kinderen blijven dezelfde ingang
gebruiken zodat alle groepen hun eigen
ingang hebben.
We houden ons aan de
hygiënemaatregelen van het RIVM.
Tussendoor worden de toiletten een keer
extra schoongemaakt.
De muzieklessen en de lessen godsdienst
zijn weer toegestaan.
Het beweegcentrum is weer begonnen bij
ons op school.
Stagiaires zijn weer welkom.
Als uw kind verkouden is, mag uw kind
niet naar school.
Als een leerkracht verkouden is, moet
deze collega thuis blijven. Zo mogelijk
wordt er dan vervanging geregeld, maar
als dat niet lukt, wordt de groep naar huis
gestuurd.
Vanaf 8 juni wordt er geen noodopvang
meer aangeboden.
Traktaties zijn wel weer toegestaan mits
de traktatie voorverpakt is. Kinderen die
niet hebben kunnen trakteren, mogen ook
nog trakteren maar het is handig om dit
wel even te overleggen met de leerkracht
van uw kind wanneer dat het beste
uitkomt.
Er wordt weer gymles door de
vakleerkracht gegeven. Dit gebeurt zo
mogelijk buiten.

 Herhaling coronamaatregelen:
De kinderen zijn tot de zomervakantie om 14.30
uur vrij.
Dit heeft te maken met onze pauzetijden. De
kinderen mogen namelijk geen gezamenlijke
pauzes houden. Hierdoor hebben ze een kwartier
minder pauze en daardoor stoppen we een
kwartier eerder.
We hebben samen de volgende afspraken
gemaakt:
-

-

De kinderen eten met hun leerkracht in de
klas en gaan dan met hun eigen groep
pauze houden. De pauzetijden per groep
zijn wisselend.
De kinderen mogen net als de afgelopen
tijd direct naar binnen lopen om 8.30 uur
en na schooltijd direct naar huis. Het is

Oudergesprekken:
Veel ouders hebben zich inmiddels ingeschreven
via het ouderportaal voor de oudergesprekken.
Om goed met u in gesprek te kunnen gaan, krijgt
uw kind haar/zijn rapport mee op de dag van het
gesprek. Het is namelijk handig om het rapport er
bij te hebben tijdens het gesprek.

Let op: De gesprekken vinden plaats in
week 26: 22 t/m 26 juni.
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Studiedagen schooljaar 2019-2020:

Sociaal Werk Oldambt:Fietstocht 27 juni:

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!

Rapporten graag inleveren:
We missen nog een aantal rapporten. Als u het
rapport van uw kind nog thuis heeft, wilt u dat dan
weer meegeven naar school?

Schoolreis wordt verplaatst:

Afscheid groep 8:
Het afscheid van groep 8 vindt plaats op
donderdag 25 juni. De kinderen gaan ’s middags
een leuke activiteit doen bij de Blauwe stad. Het
programma is nog onder voorbehoud. De ouders
ontvangen daarover later meer informatie. Daarna
gaan ze gezamenlijk op school eten (afhaal). Na
het eten vindt het afscheid van groep 8 plaats in
de grote schuur van de familie Edens waardoor
we de 1,5 m afstand kunnen garanderen. Families
mogen natuurlijk wel dichter bij elkaar zitten.
We hopen dat de kinderen op deze manier toch
een fijn afscheid hebben.

De geplande schoolreizen gaan helaas niet door
vanwege het coronavirus. We hebben als team
besloten om de schoolreis te verplaatsen naar
donderdag 10 september. We hopen dat de
schoolreis dan wel door kan gaan. Aan het eind
van het nieuwe schooljaar gaan we ook nog weer
op schoolreis.

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
Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07 of

(0597) 421 833
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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.
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