Schoolberichten
8 februari – nr. 149
Margedag woensdag 27 februari:
De margedag van woensdag 6 februari is komen
te vervallen. De kinderen hebben daarom op
woensdag 27 februari een margedag en zijn die
dag dus vrij.

Ruben Aukes: voorleeskampioen
regiofinale:
Ruben, uit groep 7, heeft afgelopen woensdag de
regio-finale van de voorleeswedstrijd gewonnen!
Ruben, van harte gefeliciteerd! Knap gedaan!
Op 12 maart mag hij onze school
vertegenwoordigen op de halve provinciale finale
in Stadskanaal. Hij is na afloop ook nog
geïnterviewd door GOtv!
Enkele foto’s:

Komende week oudergesprekken:
De komende week vinden in alle groepen de
oudergesprekken plaats. Alle ouders hebben
kunnen intekenen voor een gesprek via het
ouderportaal. Mocht u dit vergeten zijn, neemt u
dan even contact op met de leerkracht van uw
kind.
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Oudertevredenheidsenquête:

Stakingsdag onderwijs: 15 maart:

Er zijn inmiddels 26 oudertevredenheidsenquêtes
ingevuld. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee!
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld,
dan zouden we het heel erg op prijs stellen als u
daar nog even tijd voor zou willen vrijmaken.
De oudertevredenheidsenquête staat nog tot 16
februari open. In de mail die u op 21 januari heeft
ontvangen, vindt u de link naar de enquête.
Het is voor ons belangrijk om uw mening te weten
zodat we ons verder kunnen blijven ontwikkelen!
Alvast bedankt voor de moeite!
Team obs Drieborg

Op vrijdag 15 maart doet onze school mee aan de
landelijke stakingsdag van het onderwijs. Deze
dag is er geen les op school.
Er is een flinke investering nodig voor het
onderwijs. De kwaliteit staat namelijk in het hele
onderwijs – van primair onderwijs tot en met de
universiteiten – onder druk. Dat komt door de
hoge werkdruk, achterblijvende salarissen,
kortingen op de financiering en
personeelstekorten. We merken dat vooral het
leerkrachtentekort een groot probleem is. Er zijn
geen invalleerkrachten te vinden bij ziekte. Dit
levert veel werkdruk op. We hopen dat het kabinet
toch nog extra wil investeren in het onderwijs om
deze problemen het hoofd te bieden.

 Rabobank clubkas campagne:
De Rabobank clubkas campagne is weer
begonnen. Vanaf zaterdag 9 februari kan er weer
gestemd worden. De Rabobank ondersteunt
verenigingen en stichtingen financieel bij het
verwezenlijken van een bepaalde wens. Ook onze
school doet weer mee met de Rabobank clubkas
campagne. Ons bestedingsdoel is het verbeteren
van het schoolplein. We willen graag buiten een
voorleestheater van boomstammen maken en 1 of
2 picknicktafels voor op het plein. We vragen
daarom aan u of u vanaf 9 februari t/m 28 februari
weer wilt stemmen op onze school (Stichting Obs
Drieborg). U kunt alleen stemmen als u een
Rabobankrekening heeft en lid bent van de
Rabobank. U kunt gratis lid worden van de
Rabobank. Dit kunt u op de Rabobank website
vinden.
Hopelijk krijgen we weer veel stemmen!

Voorjaarsvakantie:
De voorjaarsvakantie is van maandag 18
februari t/m vrijdag 22 februari. Alle leerlingen
worden op maandag 25 februari weer op school
verwacht.

Boeken lenen op onze school:
Alle kinderen lenen elke week boeken van onze
schoolbibliotheek. Het gebeurt de laatste tijd vaak
dat vergeten wordt het boek weer in te leveren.
Zou u er om willen denken dat de boeken op tijd
worden ingeleverd?
Mocht het boek kwijt of kapot zijn, dan zijn wij
helaas genoodzaakt hiervoor 10 euro in rekening
te brengen, zodat er een nieuw boek kan worden
gekocht.
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op woensdag 20 maart van 8.30 tot 9.00 uur. U
bent van harte welkom!
De volgende inloopochtenden zijn gepland op:
27 februari 2019 (komt te vervallen)
20 maart 2019
10 april 2019
15 mei 2019
19 juni 2019

 Herinnering: 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. We zijn helaas wel genoodzaakt om de
ouderbijdrage iets te verhogen aangezien alles
duurder wordt.
De bedragen voor de verschillende groepen dit
jaar zijn:

Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7 :
Groep 8 :

€ 45,€ 50,€ 50,€ 65,€ 70,-

Zou u, als u nog niet heeft betaald, de
ouderbijdrage willen overmaken op het volgende
rekeningnummer:

 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.

 Geplande studiedagen schooljaar
2018 – 2019:

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!

In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende
studie/vergaderdagen gepland:
Woensdag 27 februari
Woensdag 26 juni
Woensdag 10 juli

Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:
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
de
schoolcoördinator. De volgende inloopochtend is
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