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Schoolberichten 
19 november – nr. 198 

 

Margemiddag 25 november gaat 
NIET door: 
De activiteiten die we donderdagmiddag 25 
november gepland hadden gaan vanwege de 
coronamaatregelen niet door. 
Hierdoor hebben we besloten om de 
margemiddag van 25 november NIET door te 
laten gaan.  
De kinderen hebben die dag gewoon normaal 
les! 
 

 
 
Schoolfruit is weer begonnen: 
Deze week zijn we weer begonnen met het 
schoolfruit. Drie dagen per week krijgen de 
kinderen dan fruit op school. De schoolfruitperiode 
gaat door tot en met half april.  
Het schoolfruit wordt op de dinsdag geleverd. Dit 
houdt in dat we dan op de woensdag t/m vrijdag 
schoolfruit eten in de pauze. 
We zouden het fijn vinden als u uw kind ook op de 
andere dagen een gezonde pauzesnack mee wilt 
geven en mocht uw kind fruit niet lekker vinden, 
geeft u dan een broodje mee. Alvast bedankt! 
 
 

 
 
 
 

Corona: 
Zoals u weet loopt het aantal coronabesmettingen 
weer behoorlijk op. Er zijn op het moment vooral 
besmettingen onder kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Gelukkig hebben we op het 
moment nog geen coronabesmettingen onder de 
leerlingen en we hopen dat dit ook zo blijft. 
 
Binnen SOOOG houden we ons aan de volgende 
afspraken: 
 
- Binnen de scholen/kindcentra wordt, waar kan, 
1,5 meter afstand gehouden. 
 - Volwassenen worden zo weinig mogelijk binnen 
de scholen/kindcentra ontvangen. 
 - Vergaderingen vinden zoveel als mogelijk 
digitaal plaats. 
 
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact 
op met Anja Korteweg (a.korteweg@sooog.nl of 
06-44548930). Voor overige vragen wat betreft 
corona verwijzen we u naar de GGD Groningen, 
tel: 050-3674000. 
 
 

 
 

 
Mondkapjes op in school voor 
bezoekers: 
We willen u vragen om als u in school komt toch 
een mondkapje te dragen. Op deze wijze willen 
we voorkomen dat er mensen besmet raken met 
het coronavirus. Als u zit, mag het mondkapje wel 
af. 

 

 
 
Lerarentekort: 
Het lerarentekort is ook merkbaar in onze 
omgeving. We hebben gelukkig onze 
basisformatie qua lerarenbezetting wel rond, maar 
als er iemand ziek wordt, is er geen vervanging te 
krijgen. Dit houdt in dat, als we het niet intern 
kunnen opvangen, de kinderen soms een dag vrij 
zijn van school.  
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Als een leerkracht langere tijd afwezig is door 
ziekte zal er een wisselsysteem in werking treden 
om te voorkomen dat steeds dezelfde groep vrij 
heeft. De andere groepen zullen dan ook 
afwisselend een dag vrij zijn.  
We proberen het met elkaar zo goed mogelijk op 
te vangen en we hopen dat het niet vaak nodig zal 
zijn. We hopen op uw begrip!   
 

 
 
 

 Buitenschoolse opvang Drieborg: 
We zijn nog steeds in overleg over de 
buitenschoolse opvang in Drieborg. We hopen u 
na maandag a.s. meer informatie over de 
buitenschoolse opvang te kunnen geven. We 
begrijpen heel goed dat u als ouders zo spoedig 
mogelijk wilt weten hoe het verder gaat. Zo gauw 
er maandag meer duidelijkheid is, laten we het u 
weten. 
 

 
 
 

Gymkleding meenemen op dinsdag 
en donderdag: 
De kinderen hebben op dinsdag- en 
donderdagmiddag gymnastiek van juf Lianne. Het 
komt regelmatig voor dat sommige kinderen hun 
gymkleren niet mee hebben. De regel is dat als je 
geen gymkleren mee hebt, je niet mag gymmen! 
Zou u er, samen met uw kind, om willen denken 
dat de gymkleren op dinsdag en donderdag mee 
naar school gaan? 
Alvast bedankt! 
 

 
 
Ouderbijdrage Kindcentrum 
Drieborg:  
Op onze school vragen wij een vrijwillige 
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.  

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 de vrijwillige ouderbijdrage willen 
overmaken op het volgende rekeningnummer: 

NL57 RABO 03062672 17 t.n.v. Stichting O.B.S. 
Drieborg. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

Margedagen Kindcentrum Drieborg: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen 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 17 november  
Woensdag 16 februari  
Woensdag 16 maart  
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Dinsdag 21 juni vanaf 12.00 uur vrij. 
Woensdag 13 juli 

 

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