Beweegdiploma Nijntje:
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De kinderen van groep 1 en 2 krijgen sinds twee
weken op dinsdag gymlessen van juf Kim
Roukema van het Huis voor de Sport
Groningen voor het Nijntje Beweegdiploma. Dit is
een serie beweeglessen waarin de kinderen alle
essentiële basisvormen van bewegen leren;
balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen,
zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Aan het
einde van de lessenserie krijgen de kinderen het
Nijntje Beweegdiploma uitgereikt.

Schoolreis Duinen Zathe Appelscha:
U heeft deze week een brief ontvangen met
daarin informatie over de schoolreis. We zijn blij
dat de schoolreis door kan gaan.
Nog even in het kort de tijden:
De leerlingen worden om 8.30 uur op school
verwacht. We vertrekken om 8.45 uur met de bus.
Rond 16.45 uur zijn we weer terug op school.
We moeten ons aan de volgende
coronamaatregelen houden:
- Kinderen en volwassenen met
verkoudheidsklachten of koorts blijven
thuis!!
- We vertrekken met 2 bussen, zodat er
onderling voldoende afstand kan worden
gehouden tussen de kinderen en de
volwassenen. Volwassenen dragen in de
bus een mondkapje.
- We gaan in groepjes door het park,
kinderen van groep 1 t/m 5 onder
begeleiding van leerkrachten en ouders.
De begeleiders zien er samen op toe dat
de kinderen zich gedurende de dag aan
de hygiëneregels houden.
We hopen er met z’n allen een fijne schoolreis
van te maken!

Juf Erna volgende week nog
afwezig:
Juf Erna is helaas volgende week ook nog
afwezig. Gelukkig hebben we voor volgende week
een vervanger voor dinsdag t/m vrijdag kunnen
vinden.
Dhr. Abel Hofman komt dinsdag t/m vrijdag
invallen in groep 3/5. We hopen dat juf Erna snel
weer terug is. Beterschap!

 Stagiaire in groep 7/8:
Vanaf maandag a.s. zal dhr. Ronald Mors stage
lopen in groep 7/8 op de maandag en dinsdag.
Meester Ronald zit op de Pabo van de Hanze
hogeschool in Groningen.
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Promotiefilm Obs Drieborg:
Gisteren is de promotiefilm van Obs Drieborg
gemaakt. De mensen van Pro Motion Pictures
hebben overal stukjes opgenomen bijv. van de
gymles, het rekenen, het zingen van een Engels
liedje, het Beweegcentrum etc. Ook hebben ze
meerdere mensen geïnterviewd waaronder ook
twee kinderen uit groep 8, nl. Fay en Coen.
Het is de bedoeling dat de promotiefilm op onze
website komt. Als de film klaar is, zullen we het
filmpje met u delen.

Margedagen:
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 2 hele dagen en
3 middagen vrij.
Let op: Donderdagmiddag 17 juni is erbij
gekomen. Excuses voor het ongemak!
Het gaat om de volgende dagen:

Startgesprekken afgerond:
Deze week zijn de startgesprekken in alle
groepen geweest. Mocht u geen startgesprek
hebben gehad en u wilt toch nog een gesprek,
neemt u dan contact op met de leerkracht van uw
kind. U bent van harte welkom! Ook voor andere
vragen is het altijd mogelijk om een afspraak te
maken!

Woensdag 16 september
Dinsdagmiddag 3 november v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 11 februari v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 17 juni v.a. 12 uur
Woensdag 7 juli

Wecycle actie vanaf half september:

Internetprotocol Obs Drieborg:
Volgende week krijgen de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 een internetprotocol mee naar
huis. Het is de bedoeling dat de kinderen zich
houden aan het internetprotocol op school en
deze afspraken ook ondertekenen. Op deze wijze
willen we de kinderen bewust maken van o.a. de
gevaren van het internet en ervoor zorgen dat de
kinderen correct omgaan met het internet. We
hopen dat u hiermee akkoord kunt gaan. Zou u
het formulier z.s.m. ondertekend mee willen
geven naar school.

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. Er
staat vanaf ongeveer half september weer een
doos in de hal 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.
We hopen dat u ons weer wilt helpen met het
verzamelen van kleine apparaten! De kleine
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elektrische apparaten kunnen vanaf half
september ingeleverd worden.

Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07 of

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

Na schoolse activiteiten (NSA):
De Na Schoolse activiteiten (NSA) beginnen in
september ook weer. De lessen worden gegeven
door Patrick Doddema, omdat juf Lianne Hartog
met zwangerschapsverlof is.
De activiteiten vinden afwisselend plaats in
Drieborg en Bad Nieuweschans.
Hieronder vindt u een overzicht van de
activiteiten:

 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.

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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