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Schoolberichten 
22 maart – nr. 151 

 

Week van de lentekriebels: 
Deze week is het de week van de lentekriebels. 
De leerkrachten besteden deze week extra 
aandacht aan dit thema. Er worden lessen 
gegeven over weerbaarheid, relaties en 
seksualiteit m.b.v. een lespakket van de Rutgers 
stichting. 
 

 
 
Muzieklessen in groep 3 t/m 8: 
Deze week zijn de muzieklessen begonnen in de 
groepen 3 t/m 8, deze lessen zijn mogelijk 
vanwege de subsidie Impuls muziekonderwijs. 
Met deze subsidieregeling van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in 
meer en beter muziekonderwijs op de 
basisschool. De kinderen krijgen in totaal 15 
muzieklessen. De muzieklessen worden op 
woensdag gegeven door Michiel van der Veen.  
 

 
 
 
 

Nieuwe leerlingen bij ons op school: 
Er zijn sinds kort weer twee nieuwe leerlingen bij 
ons op school, nl. Sander Nijlunsing in groep 1 en 
Juultje de Liser de Morsain in groep 7. 
We wensen Sander en Juultje veel plezier en 
succes op onze school! 
 

 
 

Gymlessen Patrick Doddema/ Lianne 
Hartog: 
In het kader van werkdrukvermindering ontvangt 
onze school werkdrukgelden. Het team heeft 
ervoor gekozen om dit geld in te zetten voor een 
vakleerkracht gym en daarom krijgen de kinderen 
op donderdag gym van meester Patrick Doddema 
van het Huis van de Sport Groningen. Daarnaast 
is het mogelijk om nog een aantal extra 
gymlessen op school te krijgen. Juf Lianne Hartog 
geeft daarom nog 15 weken gym op de dinsdag 
aan de groepen 1 t/m 8. De kinderen van groep 
1/2 krijgen dan gymles in het kader van het Nijntje 
beweegdiploma. 
 

 
 
Gezond koken: 
Deze periode wordt er weer gezond gekookt in 
het buurthuis Noorderlicht onder leiding van 
chefkok Stefan Steinigeweg en Henk de Jonge. 
De kinderen helpen mee met het bereiden van 
een gezonde maaltijd. Inmiddels zijn de groepen 3 
t/m 6 geweest. De komende twee weken gaan de 
kinderen van groep 7 en 8 nog gezond koken. 
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Voorlichting dode hoekspiegel: 
Op woensdag 13 maart hebben de kinderen van 
de groepen 7 & 8 een voorlichting gehad over de 
dodehoekspiegel van vrachtwagens. 
De kinderen hebben 2 belangrijke regels geleerd, 
nl.   

- Blijf altijd rechts en ruim achter de 
vrachtauto. 

- Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot 
de vrachtauto. 

-  

 
 

Volleybalclinic Lycurgus: 
Volgende week woensdagmorgen krijgen de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 een volleybalclinic 
van Lycurgus. De afgelopen weken hebben ze al 
meerdere lessen volleybal gehad van meester 
Patrick en juf Lianne. 
 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden ook 
door Lycurgus uitgenodigd om een wedstrijd bij te 
wonen in het Alfa College, Kardingerweg 48 te 
Groningen op zaterdag 13 april Abiant Lycurgus - 
SV Land Taurus. 
De wedstrijd begint om 20.00 uur.  
Per 3 leerlingen mag er één ouder mee. Vindt uw 
kind het leuk om naar die wedstrijd te gaan, geeft 
u dat dan door op school. Misschien zijn er 
meerdere kinderen en ouders die hier wel naar 
toe willen. Dan kunnen we kijken of het te regelen 
is qua vervoer, begeleiding e.d. We kunnen via 
school de kaarten bestellen. De kaarten liggen 
dan klaar aan de balie bij de ingang. 

 

 
 
 

Schooltoneelvoorstelling vrijdag 5 
april: 
De groepen 5 t/m 8 gaan op vrijdag 5 april naar 
de voorstelling ‘Het zijn net(te) mensen’ van het 
Winschoter schooltheater.  
 

 
 

Elk jaar is de voorstelling weer een groot succes! 
 

Buitenlesdag 2 april:  
Op deze dag geven leerkrachten in heel 
Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor 
de leerprestaties van kinderen, maar het is ook 
nog eens heel leuk! De leerlingen van onze 
school zullen op die dag ook een deel van de 
lessen buiten krijgen. 
Op die dag geeft de SV Drieborg ook weer 
voetbalclinics voor de groepen 3 t/m 8. 
 

 
 

Lesprogramma ‘Ik eet het beter’: 
Voor groep 5/6 is er op donderdag 28 maart 
StapelGezond: Wat zitten er veel gezonde 
producten in die Schijf van Vijf! Voor ontbijt, lunch, 
avondeten, pauzehappen, drinken... Kinderen 
gaan vanaf groep 5 zelf keuzes maken. 
Spelenderwijs ontdekken leerlingen waarom die 
Schijf een handig hulpje voor hen is. Maar er is 
meer dan gezond eten: ook lekker bewegen en op 
tijd ontspannen horen erbij! * 
Met het fonkelnieuwe programma Expeditie 
Lekker in je Vel gaat groep 7/8 een week lang, 
van maandag 25 maart t/m maandag 1 april, de 
uitdaging aan om gezond te eten, lekker te 
bewegen en op tijd te ontspannen. Ook 
individueel onderzoeken en ervaren de leerlingen 
hoe ze zich lekker fit kunnen voelen, in de klas én 
in het gezin thuis. 
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Boeken meenemen op dinsdag: 
Veel kinderen vergeten op dinsdag hun boek weer 
mee te nemen naar school. Sommige kinderen 
hebben hun boek al heel lang thuis. Zou u uw 
volgende week dinsdag het boek weer mee willen 
geven naar school?  
 
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. 
 

 
 

 
Schoolzwemmen groep 5/6: 
Maandag 25 maart a.s. hebben de kinderen van 
groep 5/6 alweer hun laatste zwemles. De laatste 
les gaan ze met kleren aan zwemmen. 
De kinderen hebben de afgelopen weken hun 
zwemvaardigheid geoefend en getraind. Dit alles 
was mogelijk door het project ‘Alle kinderen 
zwemveilig in de gemeente Oldambt!’.  
Na afloop ontvangen de kinderen een certificaat 
en een toegangskaartje voor het zwembad. 
Kinderen die na afloop van de lessen nog niet 
goed genoeg kunnen zwemmen, krijgen advies 
over de onderdelen waarop ze nog kunnen 
oefenen. 
Zou u uw kind maandag a.s. weer zijn/haar 
zwemspullen mee willen geven: 
 
 

 
 
 
  

 Rapporten weer inleveren: 
Zou u binnenkort het rapport van uw kind weer in 
willen leveren op school? 
Alvast bedankt! 
 

 
 

 
Koningsspelen 2019: 
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen 
gehouden. We hebben op die dag veel hulp nodig 
van ouders, zowel voor het vervoer als voor het 
begeleiden van verschillende groepen. 
 
Groep 1,2,3: Spelletjes op het schoolplein. 
Groep 4,5: Zwemmen en gym in Finsterwolde. 
Groep 6,7,8: Sportdag in Finsterwolde. 
 
Mocht u tijd en zin hebben om te helpen, geeft u 
dat dan per mail door aan Anja Korteweg 
(a.korteweg@sooog.nl) of aan de leerkracht van 
uw kind.  
 

 
 
 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 
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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:  € 45,- 
Groep 3/4:  € 50,- 
Groep 5/6:  € 50,- 
Groep 7   :   € 65,- 
Groep 8   :   € 70,-   
 
Zou u, als u nog niet heeft betaald, 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! 

 
 

 
 
 
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 
op woensdag 10 april van 8.30 tot 9.00 uur. U 
bent van harte welkom!   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
 
 15 mei 2019 
 19 juni 2019 
 

 
 

 
 

 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: 
 

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