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Informatiebijeenkomsten september:
De vakantie moet nog beginnen, maar we zijn
inmiddels al begonnen met de planning voor het
komend schooljaar!
In september hebben we altijd informatieavonden,
maar we hebben besloten het dit jaar eens anders
te doen. We nodigen alle ouders uit om overdag
in de groep te komen kijken. De leerlingen en de
leerkrachten zullen dan alles vertellen over wat er
allemaal op school wordt gedaan.
De planning ziet er dan als volgt uit:
Woensdag 19 sept: 8.30 – 10.30 uur: groep 1/2 bij
juf Suzanne.
Woensdag 19 sept. 10.30 – 12.00 uur: groep 5/6
bij meester Edwin.
Dinsdag 18 sept. 9.00 – 10.00 uur/ 10.30 – 11.30
uur: groep 7/8 bij juf Fokje.
Donderdag 20 sept. 9.00 – 10.00 uur/ 10.30 –
11.30 uur groep 7/8 bij juf Anneke.
Maandag 24 sept. 8.30 – 9.15 uur groep 3 en 9.15
– 10.00 uur groep 4 bij juf Erna.
Noteert u de data alvast in uw agenda. Na de
vakantie kunt u zich dan aanmelden in welke
groep u wilt komen kijken.

voorkomen als uw kind ook tijdens de vakantie
blijft lezen.
Een goede website om zelf geschikte boeken op
te zoeken is jaapleest.nl. Op die site bespreekt
kinderboekenexpert Jaap Friso regelmatig nieuwe
jeugdboeken. Maar het belangrijkste is om uw
kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet
te moeilijk is. Zo zorgt u ervoor dat de
leesmotivatie optimaal is en blijft. Twee andere
tips om het lezen tijdens de zomervakantie te
bevorderen zijn:
• De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u
gedurende de zomermaanden gratis een aantal
boeken, ook kinderboeken, lezen op tablet of
smartphone. Ook als u geen lid bent van de
bibliotheek. Dat scheelt ruimte in de koffer! U kunt
de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus
(www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb).
De Vakantielezen app staat in de Google Play
store. Er waren een paar dingetjes waarop hij vast
kon lopen, een update heeft daar een eind
aangemaakt. Er kan verwarring komen m.b.t. de
vakantiebieb app. Deze is echter alleen voor het
downloaden van boeken. Met de
vakantielezenapp kan je aangeven welke boeken
zijn gelezen en je plaatst deze in een van de
landen. Daarnaast kan je spelletjes doen in de
diverse landen.
In de appstore is de app vakantielezen helaas
nog niet verkrijgbaar. Bij Biblionet zijn ze er druk
mee bezig, maar voor dat de scholen dicht gaan
zal hij nog niet in de appstore staan. Want nadat
het eindelijk geüpload is, wordt de app bij Apple
nog gecheckt.
Op woensdagmiddag 15 augustus zijn er van
13.30- 16.00 uur Vakantieactiviteiten. Voor
kinderen vanaf 6 tot ca 10 jaar, in Bibliotheek
Winschoten

 Vakantielezen:
Na de zomervakantie ervaren leerkrachten
regelmatig dat kinderen achteruit zijn gegaan in
hun leesvaardigheid. Dat is erg jammer, want het
is demotiverend voor uw kind aan de start van het
nieuwe schooljaar. Zo’n leesdip kan worden

Alle kinderen van groep 3 en 4 hebben een tasje
ontvangen over het vakantielezen.
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Laatste schooldag vrijdag 20 juli:
Op vrijdag 20 juli worden er allerlei verschillende
activiteiten op school georganiseerd door de
ouderraad. De kinderen zijn dan ‘s middags vrij
van school.
De zomervakantie loopt tot en met vrijdag 31
augustus. De kinderen worden maandag 3
september weer op school verwacht.

Facebookpagina stuurt u dan een berichtje naar
Anja Korteweg (a.korteweg@sooog.nl of
obsdrieborg@sooog.nl ) dan wordt dat zo spoedig
mogelijk geregeld.

Wecycle:
Volgend jaar doet onze school ook weer mee aan
de Wecycle actie, waarbij allerlei elektrische
apparaten worden ingezameld op school, zoals
printers, lampen etc. Dus mocht u gaan opruimen,
nog niet alles weggooien!

Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:
De inloopochtend wordt één keer per maand
gehouden op woensdag. U kunt dan op school
een kopje thee of koffie drinken en van gedachten
wisselen
met
andere
ouders
en
de
schoolcoördinator. De volgende inloopochtend is
op woensdag 19 september van 8.30 tot 9.00
uur. U bent van harte welkom !

 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
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