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Schoolberichten 
21 mei – nr. 190 

 

 

Juf Suzanne bevallen van een 
dochter: 
Juf Suzanne is donderdag 13 mei bevallen van 
een dochter. Ze heet Nora Sofie Dijkstra. Nora is 
iets te vroeg geboren, maar gelukkig gaat het 
goed met Nora en juf Suzanne. 
We wensen juf Suzanne en haar man een hele 
fijne kraamtijd zodat ze samen van Nora kunnen 
genieten. 
 
 

 
 

Versoepeling coronamaatregelen: 
Vanaf maandag zullen de groepen 3/5 en groepen 
4/6 op de middag weer wisselen van groep. Op de 
middag zitten de groepen 3/4 en 5/6 dan weer bij 
elkaar.  
De ochtend- en middagpauze gaan we ook weer 
gezamenlijk doen. De middagpauze zal qua tijd 
nog wel aangepast zijn, nl. een kwartier en 
daarom houden we de eindtijd van 14.30 uur 
voorlopig aan. 
 

 
 

Schoolfruit stopt eind mei: 
Het schoolfruit is dit jaar niet zoals anders gestopt 
na de meivakantie. Vanwege de lockdown en 
corona gaan de leveringen nog een paar weken 
door. We krijgen nog schoolfruit tot en met eind 
mei. 
Volgend jaar gaan we weer proberen om mee te 
doen met EU-schoolfruit. We hebben de 
afgelopen jaren vaak het geluk gehad om elke 
keer ingeloot te worden voor het EU-schoolfruit.  
 

 
 
Gezond koken, veranderde planning: 
Er is een wijziging in de planning van het gezond 
koken. De planning ziet er nu als volgt uit: 
 
Donderdag 27 mei:  groep 3 
Dinsdag 1 juni:   groep 7 
 
 
Donderdag 3 juni:  groep 4/6  
 
Dinsdag 8 juni:   groep 5  
Donderdag 10 juni:  groep 8 
 
Tijdens het koken worden de coronamaatregelen 
in acht genomen. De kooklessen vinden plaats in 
het buurthuis. 
 

 
 

Margemiddag dinsdag 25 mei: 
Dinsdagmiddag 25 mei a.s. zijn de kinderen om 
12 uur vrij van school in verband met een 
studiemiddag van het team. 
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Schoolzwemmen groep 5/6: 
De kinderen van de groepen 5/6 gaan in mei ook 
weer schoolzwemmen. De zwembaden zijn 
inmiddels weer geopend. Ook bij het zwemmen 
wordt rekening gehouden met de 
coronamaatregelen. Het vervoer gaat per bus. 
De kinderen gaan op de volgende donderdagen 
zwemmen van 13.00 – 13.45 uur. 
 
Donderdag 20 mei 
Donderdag 27 mei 
Donderdag  3 juni 
 
Zou u uw kind op die dagen zijn/haar 
zwemkleding mee willen geven? 
 

 
 

Project ruimte en ruimtevaart: 
We zijn vorige week begonnen met een project 
over de ruimte en ruimtevaart. Dit project duurt 
t/m 9 juni duren. Op woensdag 9 juni zal de 
afsluiting van het project plaatsvinden. Het zou fijn 
zijn als de ouders daarbij aanwezig kunnen zijn, 
maar we moeten even kijken of dat dan alweer 
mag. Anders verzinnen we daar een andere 
oplossing voor. We houden u op de hoogte. 
 

 
 
 

Planetarium van de RUG op school 
Woensdag 19 mei is het planetarium van de RUG 
uit Groningen bij ons op school geweest om alle 
groepen een presentatie te geven over de ruimte. 
De kinderen hebben veel vragen kunnen stellen 
en van alles geleerd over de planeten en het 
zonnestelsel. 
 

 
 

Tevredenheidsonderzoeken 
Kindcentrum Drieborg: 
De tevredenheidsonderzoeken zijn inmiddels 
afgerond.  
De kinderen zijn over het algemeen goed 
tevreden. Ze geven onze school als rapportcijfer 
een 8,9.  
Het tevredenheidsonderzoek van de ouders is 
door 30% van de ouders ingevuld. De ouders 
gaven onze school als cijfer een 8,8. De ouders 
zijn over het algemeen tevreden over het 
onderwijs op school. Een punt dat naar voren 
kwam was dat sommige kinderen meer extra 
uitdaging nodig hebben. Dit punt pakken we op en 
gaan we mee aan de slag. 
Ook de leerkrachten hebben een 
tevredenheidsonderzoek ingevuld en ze geven 
onze school gemiddeld het cijfer 8. De collega’s 
geven aan dat ze tevreden zijn over de sfeer, het 
samenwerken en de contacten met de kinderen 
en hun ouders. De collega’s hebben wel de 
contacten met elkaar en de ouders gemist 
vanwege de coronamaatregelen. We willen als 
team ook graag de ‘meer begaafde leerling’ meer 
uitdaging bieden.  
 

 

 

 

Rapporten weer mee naar school: 
We hebben nog niet alle rapporten weer terug 
gekregen. Zou u het rapport weer mee naar 
school willen geven? Alvast bedankt! 
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Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment wegens persoonlijke 
omstandigheden niet wekelijks op school 
aanwezig. Hierdoor vervallen de spreekuren 
voorlopig. 
Mocht u vragen hebben over persoonlijke 
omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van 
toeslagen en fondsen e.d. Geeft u dat dan aan bij 
onze IB-er Edwin Nijlunsing of bij Anja Korteweg 
Zij brengen u dan in contact met iemand van 
Sociaal Werk Oldambt. 
We brengen u op de hoogte wanneer de 
spreekuren van Marzanna weer hervat worden. 

 

 
 
Standaard mededelingen: 

 
Margedagen Obs Drieborg: 

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 nog 1 hele dag 
en 2 middagen vrij. 
 
Het gaat om de volgende dagen:  
Dinsdagmiddag 25 mei v.a. 12 uur 
Donderdagmiddag 17 juni v.a. 12 uur 
Woensdag 7 juli 
 

 
 

 
Registratielijsten bij de ingangen: 
In verband met de coronamaatregelen is het 
verstandig om bij te houden welke mensen er bij 
ons op school binnen komen. Bij de ingangen 
vindt u voortaan losse briefjes om uw naam op te 
schrijven als u de school binnenkomt. U kunt het 
briefje dan in een inleverbox doen. Na twee 
weken worden de briefjes vernietigd. 
 

 
 

Mondkapjes op in school voor 
bezoekers: 
We willen u vragen om als u in school komt toch 
een mondkapje te dragen. Op deze wijze willen 
we voorkomen dat er mensen besmet raken met 
het coronavirus. Als u zit, mag het mondkapje wel 
af. 
 

 
 
Jeugdfonds sport & cultuur: 
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten 
sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen helpt! 
Zij betalen de contributie/lesgeld en eventueel 
benodigde attributen voor kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 18 jaar.  
Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig 
geld is, lid worden van een sportclub of op dans, 
muziek of theater. Hoe werkt het?  
 
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag 
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat 
kan alleen gedaan worden door een zogenaamde 
intermediair; een tussenpersoon die professioneel 
betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of 
begeleiding van het kind of gezin. Hij of zij kent de 
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt.  
Patrick Doddema, onze vakleerkracht gym, is 
intermediair voor het Jeugdfonds en kan de 
aanvraag regelen. Zijn mailadres is 
p.doddema@hvdsg.nl  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het 
bedrag op basis van de hoogte van de 
contributie/het lesgeld en eventueel de 
benodigdheden. Voor een sportaanvraag is max. 
€ 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar 
beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag, 
wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of 
cultuuraanbieder betaald. Je ontvangt eventueel 
ook een waardebon voor attributen die ingeleverd 
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kan worden bij een winkel in de buurt. De 
intermediair kan daar meer over vertellen.  

 

 
 

 
 
 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! 

 
 

 
 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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