 Oudertevredenheidsenquête Obs
Drieborg:
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Van 22 januari t/m 16 februari was het mogelijk
om de oudertevredenheidsenquête in te vullen.
Veel ouders hebben de enquête ingevuld en daar
zijn we heel blij mee. Er zijn 27 vragenlijsten
ingevuld (59%). We willen u heel hartelijk danken
voor de moeite die u heeft genomen om de
vragenlijst in te vullen. Alle ouders hebben
woensdag een verslag van de bevindingen van de
enquête per mail ontvangen.

Voorstellen juf Annet Sebens:
Hallo ouders van Obs Drieborg,
Nu ik een paar weken rondloop op obs Drieborg,
wordt het wel tijd om mij eens aan u voor te
stellen. Ik ben Annet Sebens en ik ben ib'er (intern
begeleider) op obs Houwingaham in Bad
Nieuweschans. Een paar weken geleden kreeg ik
de vraag of ik wilde invallen voor meester Edwin,
om zijn ib-taken tijdelijk over te nemen. Dat leek
mij een leuke klus, omdat je altijd iets nieuws kunt
leren op een andere school. Daarnaast ken ik
meester Edwin en juf Anja als leuke collega's van
de Houwingaham, dus dan is de keuze ook snel
gemaakt.
Verder over mij: ik ben 36 jaar, en woon met mijn
man en onze twee kinderen in Beerta. Het mooie
aan de ib-taken vind ik dat ik mag bijdragen aan
het oplossen van problemen van kinderen. Dit kan
op allerlei gebieden zijn: bijvoorbeeld door mee te
denken over het aanpakken van een
rekenprobleem of het aanvragen van een
onderzoek. Maar ook door samen te werken met
bijv. maatschappelijk werk, waar dat nodig is. Ook
vind ik het leuk om leerkrachten te begeleiden in
problemen waar ze tegenaan lopen in hun groep.
Mocht u vragen aan mij hebben, of kan ik iets
betekenen voor uw kind, dan mag u altijd even
binnenlopen. Over het algemeen ben ik aanwezig
op de vrijdagen, maar ik ben ook te bereiken op emailadres a.sebens@sooog.nl.

 Oudergesprekken:
Voor de voorjaarsvakantie zijn de
oudergesprekken geweest, maar we willen
nogmaals aangeven dat, als u informatie wilt over
de voortgang van uw kind, u altijd een extra
afspraak kunt maken met de leerkracht van uw
kind. U hoeft hiervoor niet te wachten tot de
volgende oudergesprekken.
Een goede relatie en samenwerking met ouders is
van positieve invloed op de ontwikkeling, de
prestaties, de betrokkenheid en het welbevinden
van kinderen.

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?

Met vriendelijke groet,
Annet Sebens
ib'er obs Houwingaham
Bad Nieuweschans

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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 Groep 1/2 op bezoek bij de COOP in
Bad Nieuweschans:
In groep 1 en 2 wordt gewerkt over het thema
Supermarkt. Woensdagmorgen mochten de
kinderen een kijkje nemen in de Coop in Bad
Nieuweschans. Ze kregen eerst een rondleiding
langs de verschillende afdelingen in de winkel van
één van de medewerkers, Carolien Bultena
(moeder van Fay en Livia). De kinderen kwamen
van alles te weten. Bij de bakkerij mochten alle
kinderen een koek op de bakplaat leggen. Daarna
mochten ze een kijkje nemen in het magazijn. Ze
zagen de plek waar de vrachtwagen wordt gelost,
ze mochten een doos in de papierpers gooien en
hebben gevoeld hoe koud het in de koeling en de
vriezer is. Daarna mochten alle kinderen een fles
inleveren. Met het bonnetje konden ze onze
zelfgebakken koek betalen bij de kassa. Aan het
einde kregen alle kinderen een supermarkt
diploma. Het was een hele leuke en leerzame
ochtend! Coop Bert Stuut, heel erg bedankt!!

De overige foto’s kunt u vinden op het Mijnschool
ouderportaal.

Open huis Obs Drieborg:
Op dinsdag 19 maart is er open huis op onze
school in verband met de ‘Ik ben welkom’- week
van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost
Groningen. Op deze dag kunnen nieuwe ouders
kennismaken met onze school.
We willen die dag ook de ouders van onze
kinderen de mogelijkheid bieden om een kijkje
tijdens de lessen te nemen. Hierover ontvangt u
binnenkort een brief met daarin bepaalde tijden
waarop u kunt intekenen.
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Voetbalclinic FC Groningen:
Groep 5/6 heeft vorige week donderdag tijdens de
gymles een voetbalclinic van FC Groningen
gehad. Na afloop kregen ze ook nog een
goodiebag.
Enkele foto’s:

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 op de volgende maandagen u kind zijn/haar
zwemspullen mee willen geven:
Maandag 11 maart
Maandag 18 maart
Maandag 25 maart

Vandalisme op het plein:
In de voorjaarsvakantie zijn er meerdere
toestellen beklad met graffiti. Op alle toestellen
waren dezelfde twee woorden gespoten. We
hebben hier aangifte van gedaan en inmiddels is
alles weer schoongemaakt door een professioneel
bedrijf.
Gisteren ontdekten we dat er in het slot van de
brievenbus een stukje hout was gepropt. Dit is
een poos geleden ook al gebeurd met het slot van
de hoofdingang. Dit slot moest zelfs vervangen
worden.
We zullen alle kinderen op school nogmaals
hierop wijzen. We weten natuurlijk niet wie dit
gedaan hebben, maar zou u met uw kind hierover
in gesprek willen gaan? We hopen dat het
vernielen/bekladden van materialen van school op
deze wijze zal stoppen.
Alvast heel erg bedankt!

De overige foto’s kunt u vinden op ons
‘Mijnschool’ ouderportaal.

Schoolzwemmen groep 5/6:
De kinderen van groep 5/6 hebben de komende
weken op maandagmiddag weer zwemles in het
kader van het project ‘Alle kinderen zwemveilig in
de gemeente Oldambt!’. Er worden afwisselende
lessen gegeven waarbij rekening wordt gehouden
met het zwemniveau van de kinderen. Na afloop
ontvangen de kinderen een certificaat en een

 Rapporten weer inleveren:
Zou u binnenkort het rapport van uw kind weer in
willen leveren op school?
Alvast bedankt!
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Stakingsdag onderwijs: 15 maart:

Vervanging op Obs Houwingaham:
Vanaf 1 mei a.s. zal ik, naast schoolcoördinator
van Obs Drieborg, ook als interimschoolcoördinator op Obs Houwingaham aan de
slag gaan vanwege het vertrek van de huidige
coördinator Karen van Geffen. Hierdoor zal ik mijn
tijd verdelen tussen beide scholen en daardoor
iets minder aanwezig zijn op onze school. Mocht
er iets dringends zijn, dan kunt u mij altijd per
telefoon of per mail bereiken.

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.

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.

 Rabobank clubkas campagne:
We willen iedereen alvast bedanken voor het
stemmen op onze Stichting Obs Drieborg. Op
dinsdagavond 26 maart is de finaleavond in de
Klinker en zullen we horen hoeveel geld we bij
elkaar hebben verzameld. We hopen dat we, met
dat geld, 2 picknicktafels kunnen kopen en een
voorleestheater van boomstammen kunnen
realiseren.
We houden u op de hoogte!

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
dan per mail door aan Anja Korteweg
(a.korteweg@sooog.nl) of aan de leerkracht van
uw kind.
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 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 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
op woensdag 20 maart van 8.30 tot 9.00 uur. U
bent van harte welkom!
De volgende inloopochtenden zijn gepland op:
20 maart 2019
10 april 2019
15 mei 2019
19 juni 2019
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