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Schoolberichten 
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Sint Maarten: 
Volgende week is het Sint Maarten. Op school 
wordt hard gewerkt aan hele mooie 
lampionnen. Maandag 11 november gaan de 
kinderen langs alle groepen om hun lampion aan 
elkaar te laten zien en om te zingen voor de 
meesters en juffen. Zou u uw kind daarvoor een 
lampionstokje willen meegeven naar school?  
 

 
 

 Sportcoaches 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: Lianne Hartog via 
l.hartog@hvdsg.nl of 06-58766360 en Patrick 
Doddema via p.doddema@hvdsg.nl of 06-
26975376 
 

 
 
 
EU-schoolfruit: 
We zijn heel blij dat onze school weer mee mag 
doen aan het EU-schoolfruit programma. Vanaf 
11 november 2019 t/m 17 april 2020 ontvangt de 
school drie gratis porties groente en fruit per 
leerling per week 
Volgende week begint het schoolfruit dus weer. 
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/groente 
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! 
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Groep 7/8 doet mee aan 
Mediamasters: 
Of we het nu hebben over tv, internet, apps, 
games of smartphones: media zijn overal en 
iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs 
zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken 
media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je 
ermee? Dat ontdekken onze leerlingen tijdens de 
landelijke wedstrijd van het mediawijsheidspel 
MediaMasters, een serious game voor groep 7 en 
8 die door tienduizenden kinderen in heel 
Nederland gespeeld wordt tijdens de Week van 
de Mediawijsheid (8 tot en met 15 november). 
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de 
kansen en de gevaren van media. Leerlingen 
worden vijf speldagen uitgedaagd om de 
hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor 
moeten zij in de klas en thuis MediaMissies 
volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten die te 
maken hebben met thema’s op het gebied van 
mediawijsheid. 
MediaMasters wordt gespeeld tijdens de Week 
van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november 2019). 
Het thema van de campagneweek luidt: ‘Aan of 
Uit?’. Tijdens deze week roept Netwerk 
Mediawijsheid leraren, professionals, ouders, 
kinderen en jongeren op om zowel thuis als in de 
klas samen in gesprek te gaan over ons online 
gedrag en mediawijze vaardigheden. Kijk voor 
meer informatie op 
website: www.weekvandemediawijsheid.nl. 
 

 
 

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.). De volgende 
inloopochtend is op woensdag 13 november van 
8.30 tot 9.00 uur. U bent van harte welkom! 

Dit jaar zijn de volgende inloopochtenden  
gepland op: 

Woensdag 13 november 
Woensdag 11 december 
Woensdag 15 januari 
Woensdag 26 januari 
Woensdag 25 maart 
Woensdag 22 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 24 juni 

 

 
 

Gezond koken: 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen uit de 
groepen 3 t/m 8 weer gezond koken in het 
buurthuis onder leiding van Stefan Steinigeweg en 
Henk de Jonge.  
De kooklessen zijn deze week begonnen. Het 
rooster ziet er dan als volgt uit: 
 
Donderdag 7 november:   groep 5/6  
Donderdag 14 november: groep 5/6  
 
Donderdag 21 november: groep 7/8  
Donderdag 28 november: groep 7/8 
 
U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer 
uw kind aan de beurt is om gezond te koken. 
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 Ouderbijdrage Obs Drieborg: 
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:  € 45,- 
Groep 3/4:  € 50,-  
Groep 5/6:  € 50,- 
Groep 7:  € 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! 

 
 
Wecycle actie: 
U kunt nog steeds kleine gebruikte elektrische 
apparaten inleveren bij ons op school voor 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 thuishoort 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 een doos in de hal bij de ingang van groep 
1/2. 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! 

 

 
 

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 
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 zijn er ook weer een 
aantal studie/vergaderdagen gepland. Op deze 
dagen zijn de kinderen vrij van school. 
Het gaat dit schooljaar om de volgende dagen: 
 
Woensdag 5 februari 
Woensdag 1 juli 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
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Bibliotheek op school: 
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen 
veel lezen en veel met boeken in aanraking 
komen. Als zelf lezen niet lukt, is het ook fijn om 
voorgelezen te worden.  
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van 
kinderen. Daarnaast zijn er voor elke leeftijd en 
elk leesniveau leuke boeken te leen in de 
schoolbibliotheek. Lezen opent een deurtje naar 
een andere wereld, het stimuleert de fantasie en 
daarnaast is het fantastisch voor zowel de taal- 
als de sociale ontwikkeling van uw kind.  
  
Elke dinsdagmiddag kunnen de kinderen op 
school een boekje kiezen uit de bibliotheek op 
school om thuis te lezen.  
De kinderen krijgen daarvoor een stoffen tasje 
met daarop hun naam.   
We hebben op school twee leesmoeders die de 
kinderen helpen met het uitzoeken van de 
boeken, nl. mevr. Anouk Edens en 
mevr. Liecha Woortman.  
  
Het is de bedoeling dat uw kind(eren) elke week 
op dinsdag zijn of haar boek meeneemt naar 

school en op school ruilt.   
Mocht uw kind het boek liever iets langer houden, 
dan mag dat maximaal 3 weken.  
Mocht het boek kwijtraken dan zijn we helaas 
genoodzaakt daarvoor een vergoeding van 10 
euro te vragen, zodat de school een nieuw boek 
kan aanschaffen.  
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact 
op met school.  

 
 

 
 

 
 
 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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