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Informatiebijeenkomsten september: 
De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft 
iedereen van een fijne vakantie kunnen genieten! 
 
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: 
 
Dinsdag  18 sept.  9.00 – 10.00 uur/ 10.30 – 11.30 
uur: groep 7/8 bij juf Fokje. 
 
Woensdag 19 sept en woensdag 26 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. 
 
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. Binnenkort 
kunt u zich dan aanmelden in welke groep u wilt 
komen kijken.  
 

 
Mocht u op de vermelde dag en tijd niet kunnen, 
maar toch wel heel graag willen komen, geeft u 
dat dan aan bij de leerkracht van uw kind. We 
gaan dan kijken of we iets voor u kunnen regelen. 

 

 

 Studiedagen team: 
Op woensdag 3 oktober zijn de kinderen van de 
groepen 1 en 2 vrij in verband met een studiedag/ 
inspiratiedag voor de onderbouwleerkrachten van 
de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen 
(SOOOG). 
Op dinsdag 6 november zijn alle leerlingen vrij in 
verband met een studiedag van alle leerkrachten 
van SOOOG. 
Noteert u deze data alvast in uw agenda! 
 

 
 
In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende 
studie/vergaderdagen gepland: 
Woensdag 6 februari 
Woensdag 26 juni 
Woensdag 10 juli 

 

Mijnschool ouderportaal: 
Onze school gaat dit jaar van start met het 
‘Mijnschool ouderportaal’. Alle ouders krijgen een 
inlognaam en wachtwoord waarmee een account 
kan worden aangemaakt. Met dit account kunt u 
inloggen in een beschermde omgeving, waarin 
alle activiteiten en fotoalbums e.d. staan vermeld.  
‘Mijnschool’ heeft ook de beschikking over een 
app voor de mobiele telefoon.  
Binnenkort ontvangt u uw inlognaam en 
wachtwoord. 
 

 
 
Gezocht: nieuw MR-lid: 
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze 
medezeggenschapsraad (MR).  
De MR vergadert ongeveer 1 keer per maand/ 1 
keer per 6 weken. 
 
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze 
bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR 
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praat met het schoolbestuur over onder meer de 
begroting van de school. De MR hoort jaarlijks de 
begroting en beleidsplannen van het 
schoolbestuur te ontvangen zodat het op de 
hoogte is van de hoofdlijnen van het 
onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor 
staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de 
onderwijskundige doelstellingen van een school. 
Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met 
instemming door de MR kunnen worden 
opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de 
MR ook bij plannen voor fuseren met een andere 
school, bij het vaststellen of aanpassen van het 
schoolreglement en het beleid dat de school heeft 
om ouders op school te laten helpen. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren 
over de hoofdlijnen van de begroting en over de 
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over 
nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 
school. 

Wilt u meer informatie over het lid zijn van de MR, 
dan kunt u ook contact opnemen met dhr. Boelo 
Tijdens of mevr. Anouk Edens. Zij zitten beide in 
onze medezeggenschapsraad. 

Heeft u zin en tijd om onze MR te komen 
versterken, neemt u dan contact op met Anja 
Korteweg. Als er zich meerdere ouders melden, 
zullen er verkiezingen worden gehouden. 

 
 Bibliotheek op school: 
Alle kinderen krijgen vanaf volgende week 
dinsdag weer een boek mee naar huis om te 
lezen. 
We zijn heel blij dat we een aantal actieve 
moeders hebben, die er voor zorgen dat dit 
allemaal goed verloopt. 
Aangezien wij het, als school, heel belangrijk 
vinden dat de leerlingen veel lezen, stimuleren we 
de kinderen om ook thuis te lezen. Daarnaast is 
het voorlezen natuurlijk ook heel belangrijk voor 
de kinderen die nog niet kunnen lezen. 
We hopen dat alle ouders hun kinderen willen 
motiveren om thuis te gaan lezen. 

Verder is het belangrijk dat de 
kinderen elke dinsdag hun boek weer 
mee naar school nemen om hun boek 
te ruilen. 
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van het 
kind. Daarnaast zijn er voor elke leeftijd en elk 
leesniveau leuke boeken te leen in de 
(school)bibliotheek. 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 het kind. Dit is 
belangrijk en handig op de basisschool! Het is 
goed om in de gaten te houden dat elk kind hierin 
zijn eigen ontwikkeling doormaakt, op zijn of haar 
eigen tempo. 

Kortom: het stimuleren van het lezen van een 
boek heeft een positief effect op ieder kind. Houdt 
uw kind van lezen? Heeft u tips voor andere 
ouders om je kind aan het lezen te krijgen? 

 

 
 
Wecycle: 
Onze school doet 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 !   
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 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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