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Schoolberichten 
16 december – nr. 211 

 
 Kerstviering KC Drieborg: 
Donderdag 22 december wordt de kerstviering 
van KC Drieborg gehouden in het kerkje van 
Nieuw Beerta. Er worden liedjes gezongen, 
versjes voorgedragen en verhalen verteld.  
 
De kerstviering begint om 17.00 uur en zal tot 
ongeveer 18.30 uur duren. Vanaf 16.50 uur zijn 
alle ouders en de kinderen welkom.  
 
De zanggroep ‘Tjingeling’ verleent ook zijn 
medewerking en zal een aantal liedjes voor u 
gaan zingen. 
 
We vragen u met maximaal 2 volwassenen te 
komen en samen met ons verantwoordelijk te zijn 
voor de kinderen. 
 
Tijdens de pauze krijgen alle ouders en kinderen 
een lekkere traktatie aangeboden. 
We gaan er samen een gezellige kerstviering van 
maken. 
 
 

 
 
 Vrijdagochtend 23 december: 
Op vrijdagochtend 23 december gaan de kinderen 
nog allerlei leuke ‘kerstactiviteiten’ doen op 
school, zoals een kerstknutsel maken, iets 
bakken, een leuke kerstkleurplaat etc. Dit gebeurt 
groepsoverstijgend in kleine groepen, waarbij de 
grote kinderen de kleine kinderen helpen en 
begeleiden.  
 

 
 
Update VSO/BSO KC Drieborg en KC 
Houwingaham: 
Kinderopvang Kiddoos van Linda Gorel moet 
helaas stoppen met de voorschoolse- en 
naschoolse opvang (VSO/BSO). Dit vinden we 
heel erg jammer. We zijn inmiddels in overleg met 
Kiwi en BSO De witte tovertuin over eventuele 
opvang bij ons op school of op hun locatie. We 
houden u op de hoogte.  
 

 
 
 Margedagen/studiedagen KC 
Drieborg: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen/studiedagen ingepland. Deze 
margedagen vindt u ook op het jaaroverzicht dat u 
per mail heeft ontvangen. Op deze dagen zijn de 
kinderen vrij van school in verband met een 
studiedag/vergaderdag van het schoolteam. 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 
Woensdag  22 februari 
Woensdag  22 maart  
Vrijdag  23 juni 
Maandag  26 juni 
Woensdag  19 juli 
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Kerstvakantie: 
Volgende week vrijdagmiddag begint de 
kerstvakantie en zijn de kinderen vrij van school. 
De kinderen zijn vrijdag 23 december om 12.00 
uur vrij. Ze hebben dan 2 weken vakantie en 
worden op maandag 9 januari weer op school 
verwacht. 
 
Het team van KC Drieborg wenst iedereen hele 
fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 
2023! 
 

 
 
 
Standaard mededelingen: 
 
 Het belang van huiswerk: 
Bij ons op school krijgen kinderen regelmatig een 
beetje huiswerk mee naar huis. Voor de kinderen 
in de bovenbouw is het belangrijk dat ze het 
huiswerk gaan leren plannen met het oog op het 
voortgezet onderwijs. Op deze wijze doen ze daar 
ervaring mee op en kunnen ze daarvan leren. 
 
In de groepen 3,4 en 5 krijgen de kinderen bijv. 
soms woordjes mee om te oefenen of om de 
tafels te leren of vragen we ouders om samen met 
de kinderen een blad te lezen. Hier wordt een 
beroep gedaan op de ouders om dit samen met 
hun kind te gaan doen. Het is voor de kinderen 
erg belangrijk om bijv. extra te oefenen. We 
begrijpen heel goed dat het voor ouders niet altijd 
meevalt om hier tijd voor vrij te maken, maar het 
is voor de ontwikkeling van de kinderen heel 
belangrijk om het huiswerk wel te oefenen. We 
hopen dat u hiervoor tijd wilt vrijmaken. Sommige 

zaken zoals bijv. het leren van de tafels vergt ook 
herhaling en oefening thuis. We hebben u als 
ouders hierbij nodig! 
We hopen dat u ons hierbij wilt helpen! 
 

 
 
Bibliotheek op school/ boeken ruilen 
op dinsdag: 
Elke dinsdag mogen alle kinderen een boek 
kiezen uit de bibliotheek om mee te nemen naar 
huis. Wilt u er om denken om elke week het boek 
weer mee naar school te geven?  
 

 
 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Heeft u vragen over persoonlijke 
omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van 
toeslagen en fondsen, het invullen van 
formulieren of vragen over de opvoeding van uw 
kind(eren). Dan kunt u bij Marzanna terecht. U 
kunt per mail of telefonisch contact met haar 
opnemen. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 

Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07 of 
(0597) 421 833. 

 
 
 
 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 
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Anja Korteweg (a.korteweg@sooog.nl of 
obsdrieborg@sooog.nl ) dan wordt dat zo spoedig 
mogelijk geregeld.  
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