
 

Kindcentrum Drieborg – G. Topelenstraat 9 – 9688 RN Drieborg – 0597 521477 -  obsdrieborg@sooog.nl – twitter o.b.s. Drieborg 

 

 

Schoolberichten 
11 maart – nr. 203 

 

Margedag woensdag 16 maart: 
Woensdag a.s. hebben de leerkrachten een 
studiedag over eigenaarschap en het geven van 
effectieve feedback. De kinderen zijn die dag vrij 
van school! 
 

 
 
 Eigenaarschap en het geven van 
feedback: 
We zijn op school druk bezig met het in praktijk 
brengen van wat we op de cursus ‘Eigenaarschap 
en feedback geven’ allemaal leren. We vinden het 
belangrijk dat de kinderen zelfstandiger worden 
en weten waar ze mee bezig zijn. We willen het 
leren voor de kinderen zichtbaar maken. Leren 
gaat niet altijd vanzelf. Als je fouten maakt, kun je 
daar van leren. We maken het leren zichtbaar 
m.b.v. de leerkuil (Zie plaatje hiernaast van de 
leerkuil). We gebruiken daarbij ook leertaal. 
We leren de kinderen dat als ze ergens tegenaan 
lopen, niet op te geven maar dat ze hulp kunnen 
vragen aan hun buurman/buurvrouw of hun 
juf/meester. Soms moet je bepaalde dingen eerst 
meer oefenen om het goed te kunnen. Je leert 
eigenlijk pas als je iets moeilijk vindt.  
We willen de kinderen gereedschappen bieden 
om mee te werken als ze tegen iets aanlopen dat 
ze moeilijk vinden. Een aantal van die 
gereedschappen (tools) zijn bijv. 

- Geloof dat je altijd beter kunt worden. 
- Gebruik handige leerstrategieën. 
- Bedenk wat voor jou de beste manier is 

om je doel te bereiken. 
- Zet je kwaliteiten en talenten in. 
- Bedenk wat je al wel kunt en wat je verder 

nog wilt leren. 

- Stel doelen en maak een plan. 
- Stel je doelen tussentijds bij als het nog 

niet lukt. 
- Oefen flink om beter te worden. 
- Vraag hulp als dat nodig is. 
- Geeft niet op wanneer het lastig wordt. 
- Wees trots op jezelf als het gelukt is. 

 
Hieronder vindt u een voorbeeld van de leerkuil 
zoals we die ook in de groepen gebruiken.  
 

 
Hoe weet je dat je aan het leren bent? 
De leerkuil laat het aan de hand van de 
volgende stappen zien: 
 
1. Ik denk dat ik weet hoe ik dit kan aanpakken 
Je krijgt te maken met een nieuwe leerstof of te 
leren vaardigheid en gaat aan de slag om  het aan 
te pakken. Dit kan een uitdaging, een vraagstuk of 
een opdracht zijn, bijvoorbeeld: leren schaatsen of 
rekenen boven het tiental. 
 
2. Het is toch niet zo makkelijk als ik dacht 
Je begrijpt het niet gelijk. Het wordt nog 
ingewikkelder door alle vragen die je jezelf stelt bij 
het oplossen. Hoe pak ik dit aan? Welke strategie 
moet ik gebruiken? 
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3. Ik twijfel hoe ik verder zal gaan 
Je vindt het moeilijk. Misschien geeft het je zelfs 
een zenuwachtig gevoel en je zou misschien wel 
op willen geven om zo snel mogelijk te 
ontsnappen uit deze situatie.  (‘Dat gaat mij toch 
nooit lukken!’). 
 
4. Ik zal moeten doorzetten… en misschien om 
hulp vragen 
Je probeert het op een andere manier. Je zet door 
tot je het probleem hebt opgelost of vaardig bent 
geworden. Als dat niet alleen lukt, kun je iemand 
om hulp vragen.   
 
5. Ik denk dat het gaat lukken 
Je hebt het gevoel dat je er, met de inzet die je 
getoond hebt, toch uit gaat komen. 
 
6. Eureka, ik kan het! 
Je hebt het probleem opgelost! Je hebt de leerkuil 
van ‘niet vaardig’ naar ‘vaardig’ weten te 
overbruggen. Je kunt op het proces reflecteren, 
want je weet hoe je hier bent gekomen. Je hebt 
vertrouwen in jezelf. Nu heb je ècht het leerproces 
doorlopen (https://bazalt.nl/thema/visie-en-
aanpak/growth-mindsets/james-
nottingham/leerkuil/ ). 
 
We willen voorkomen dat kinderen van te voren 
gaan zeggen: “Ik kan dat niet’. Dat is namelijk een 
fixed mindset. Je kunt namelijk alles leren door 
het te proberen en door veel te oefenen. Als je 
iets nog niet kan, kun je het door te oefenen wel 
leren (growth mindset).  
Door het leren zichtbaar te maken, weten 
kinderen waar ze mee bezig zijn en hoe het leren 
in zijn werk gaat. We hopen dat deze werkwijze 
ze bij het dagelijkse leren in de klas gaat helpen 
waardoor de motivatie en de prestaties gaan 
verbeteren.  
 

 
 

Verkeerstheatervoorstelling 
Stop!Licht! in groep 1/2: 
Op maandag 21 maart krijgen de kinderen om 
9.30 uur een theatervoorstelling op school in de 
gymzaal. De kinderen leren spelenderwijs hoe om 
te gaan met verschillende verkeerssituaties. 
 

 

 Zwerfafval opruimen: woensdag 23 
maart van 11.00 – 12.15 uur: 
Op woensdag 23 maart gaan we met alle 
kinderen en leerkrachten zwerfafval opruimen 
rondom de school en in het dorp. Dit doen we in 
het kader van de Landelijke opschoondag. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de 
kinderen zich er bewust van worden dat afval 
netjes wordt opgeruimd en niet zomaar op straat 
wordt gegooid.  
Het zou fijn zijn als er een aantal ouders willen 
helpen bij het begeleiden van een groepje 
kinderen. 
Heeft u tijd en zin om te helpen, geef dat dan door 
aan de leerkracht van uw kind of stuur een mailtje 
naar Anja Korteweg, a.korteweg@sooog.nl. 

 

 
 
 
WIN EEN BOEKENPAKKET+PUZZEL 

bij de bibliotheek. 
Doelgroep: leerlingen van groep 3 t/m 6. 
 
In de maand maart worden er veel acties 
georganiseerd om aandacht te besteden aan het 
milieu. De landelijke opschoondag, boomfeestdag 
en de nationale week zonder vlees. Maar jij doet 
vast ook wel eens iets goeds voor het milieu. 
Maak een foto of een mooie tekening van jezelf 
waarop jij iets goeds doet voor het milieu. Schrijf 
er een kort verhaaltje bij. Wat zien we op jouw 
foto/tekening? Lever je foto of tekening in vóór 15 
april 2022. De inzendingen worden tentoongesteld 
in de bibliotheken van Winschoten, Finsterwolde 
en Midwolda. Uit alle inzendingen trekken we 25 
winnaars. Deze krijgen een boekenpakket en een 
puzzel over Mr. Finney 
 
Mr. Finney is geschreven door prinses Laurentien 
van Oranje. Tijdens zijn spannende reizen ziet Mr. 
Finney hoe we omgaan met de aarde. 
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 Buitenschoolse opvang Drieborg: 
Het Provinciaal Gastouderbureau is druk bezig 
met het in orde maken van de vergunningen. Het 
kan daarom nog een paar weken duren voor de 
BSO daadwerkelijk bij ons op school gaat starten.  
De ouders die al een contract met het Provinciaal 
gastouderbureau hebben, worden hiervan 
binnenkort op de hoogte gebracht. Voor hen 
verandert er weinig, alleen de locatie. 
 
Wilt u gebruik maken van de BSO? Neemt u dan 
contact op met het Provinciaal gastouderbureau. 
Het mailadres is: 

info@provinciaalgastouderbureau.nl. Ze zijn 
telefonisch te bereiken onder het volgende 

nummer: 0598 - 785031 

 
 
 
Standaard mededelingen: 
 
 Het belang van huiswerk: 
Bij ons op school krijgen kinderen regelmatig een 
beetje huiswerk mee naar huis. Voor de kinderen 
in de bovenbouw is het belangrijk dat ze het 
huiswerk gaan leren plannen met het oog op het 
voortgezet onderwijs. Op deze wijze doen ze daar 
ervaring mee op en kunnen ze daarvan leren. 
 
In de groepen 3,4 en 5 krijgen de kinderen bijv. 
soms woordjes mee om te oefenen of om de 
tafels te leren of vragen we ouders om samen met 
de kinderen een blad te lezen. Hier wordt een 
beroep gedaan op de ouders om dit samen met 
hun kind te gaan doen. Het is voor de kinderen 

erg belangrijk om bijv. extra te oefenen. We 
begrijpen heel goed dat het voor ouders niet altijd 
meevalt om hier tijd voor vrij te maken, maar het 
is voor de ontwikkeling van de kinderen heel 
belangrijk om het huiswerk wel te oefenen. We 
hopen dat u hiervoor tijd wilt vrijmaken. Sommige 
zaken zoals bijv. het leren van de tafels vergt ook 
herhaling en oefening thuis. We hebben u als 
ouders hierbij nodig! 
We hopen dat u ons hierbij wilt helpen! 
 

 
 
Bibliotheek op school/ boeken ruilen 
op dinsdag: 
Elke dinsdag mogen alle kinderen een boek 
kiezen uit de bibliotheek om mee te nemen naar 
huis. Wilt u er om denken om elke week het boek 
weer mee naar school te geven?  
 

 
 
Gevraagd: extra kleding groep 1 t/m 
4: 
Op school hebben we altijd wat reserve 
ondergoed en lange broeken voor als er een 
ongelukje gebeurt. We zijn zo langzamerhand 
door onze voorraad heen. Wie heeft er nog 
onderbroeken en/of lange broeken over voor 
school? Het gaat om kleding voor de kinderen van 
groep 1 t/m 4.  
Als u iets over heeft, kunt u dat inleveren bij juf 
Heleen, juf Suzanne of juf Erna. 
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Gymkleding meenemen op dinsdag 
en donderdag: 
De kinderen hebben op dinsdag- en 
donderdagmiddag gymnastiek van juf Lianne. Het 
komt regelmatig voor dat sommige kinderen hun 
gymkleren niet mee hebben. De regel is dat als je 
geen gymkleren mee hebt, je niet mag gymmen! 
Zou u er, samen met uw kind, om willen denken 
dat de gymkleren op dinsdag en donderdag mee 
naar school gaan? 
Alvast bedankt! 
 

 
 
Ouderbijdrage Kindcentrum 
Drieborg:  
Op onze school vragen wij een vrijwillige 
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 vrijwillige ouderbijdrage willen 
overmaken op het volgende rekeningnummer: 

NL57 RABO 03062672 17 t.n.v. Stichting O.B.S. 
Drieborg. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

Margedagen Kindcentrum Drieborg: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen ingepland. Deze margedagen vindt u 
ook op het jaaroverzicht dat u per mail heeft 
ontvangen. 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! 
 
Woensdag 16 maart  
Dinsdag 21 juni vanaf 12.00 uur vrij. 
Woensdag 13 juli 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
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. 

 
 
 
 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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