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Schoolberichten 
18 oktober – nr. 161 

 
 

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 17 oktober:  groep 3/4  
Donderdag 31 oktober:   groep 3/4  
 

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. 
 

 
 

 

 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! 
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Fietsverlichtingsactie: 
Op woensdag 30 oktober vindt onze jaarlijkse 
fietsverlichtingsactie plaats. Het is de bedoeling 
dat de verlichting van de fietsen van de kinderen 
gecontroleerd worden. Onze conciërge en een 
aantal ouderraadsleden helpen hierbij mee. 
We vinden het belangrijk dat onze kinderen goed 
zichtbaar zijn op de weg zodat ze veilig van en 
naar school kunnen fietsen. 
In de herfst en winter is het donker als kinderen 
van huis naar school fietsen. Maar liefst 42% van 
alle automobilisten geeft aan slecht te zien in het 
donker. Het is dus ontzettend belangrijk dat 
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. 
Helaas is maar 65% van alle fietsen goed 
uitgerust als het op licht en reflectie aankomt. Wie 
onverlicht in het donker rijdt, heeft een grote kans 
op ongelukken. De remweg van een auto in de 
bebouwde kom is namelijk langer dan de 
zichtbaarheid van een onverlichte fietser in het 

donker! 

 

 
 
 
Schoolfotograaf donderdag 31 
oktober: 
Op donderdag 31 oktober komt de 
schoolfotograaf alle kinderen weer op de foto 
zetten. De jongere kinderen die nog niet bij ons op 
school zitten, kunnen vanaf 8.30 uur, samen met 
hun broertje of zusje, op de foto worden gezet.  

 

 
 
 
 

Afsluiting Kinderboekenweek: 
Vanmorgen hebben we de afsluiting van de 
Kinderboekenweek gehad. De kinderen van groep 
½ hebben het lied ‘De wielen van de 
bus’gezongen en een aantal kinderen uit 
verschillende groepen hebben een toneelstukje 
opgevoerd in de gymzaal. Ouders waren hierbij 
van harte welkom. Verder was iedereen welkom 
om al het gemaakte werk in het kader van de 
Kinderboekenweek te komen bewonderen. De 
kinderen hebben de afgelopen weken hard 
gewerkt aan het thema ‘Reis mee/ vervoer’. Dit 
was in alle groepen ook goed te zien. 
Enkele foto’s: 
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Interne audit Obs Drieborg: 
De interne audit is goed verlopen. Tijdens een 
audit wordt er gekeken naar o.a. het lesgeven in 
de klassen en het pedagogisch klimaat. Verder 
zijn er gesprekken gevoerd met de collega’s, de 
ib-er, de kinderen en een aantal ouders. We 
hebben tips en tops gekregen. Hier zijn we heel 
blij mee. 
Met deze aanbevelingen zullen we aan de slag 
gaan om het onderwijs op onze school nog beter 
te maken. 
 

 
 

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! 
 

 
 
 

Stakingsdag in het onderwijs: 
Op woensdag 6 november roepen de 
onderwijsbonden alle personeelsleden op om het 
werk neer te leggen. 
We zijn op het moment de stakingsbereidheid aan 
het inventariseren, maar de kans is groot dat onze 
school op woensdag 6 november gesloten is. 
Als de staking door gaat, zijn de kinderen die dag 
vrij van school. 
 

 
 
 

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 
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Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 
 

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.  

 
 

 

 

 
Kinderfilms in de herfstvakantie in 
de Klinker: 
Komende herfstvakantie vertoont De Klinker een 
aantal kinderfilms voor zowel de jonge kinderen 
als de wat oudere kinderen. 

 

 
 
 
 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.  

 
Herfstvakantie: 
De kinderen hebben de komende week 
herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober. De school 
begint weer op maandag 28 oktober. 
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 
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