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 Afscheid juf Jolien: 
Helaas blijft juf Jolien niet op onze school als 
onderwijsassistente. Het expertisecentrum waar 
juf Jolien in dienst is, heeft aangegeven dat ze 
nodig is op een andere school. We vinden het 
heel jammer dat ze weg gaat, maar we wensen 
haar heel veel succes en plezier op haar andere 
school! 
We krijgen wel een andere onderwijsassistente op 
onze school, nl. mevr. Manja Langkamp. Ze komt 
3 dagen op onze school werken. We hopen dat juf 
Manja met net zoveel plezier op onze school zal 
werken als juf Jolien. 
 

 
 
 Vakantielezen: 
Doe mee met je eigen/gezins – team aan 
vakantielezen. 
  
Per land kan een gezin kiezen uit 
4 weekopdrachten. 
De eerste opdracht is altijd een leesopdracht, 
want je kunt deze landen alleen bereiken door te 

lezen 😉 
Iedere week zijn er 4 opdrachten, waar je 2 van 
moet doen. 

  
Hoe ziet ons “reisschema” eruit? 
  

- De Sprookjeseilanden – beschikbaar 

vanaf maandag 15 juli 

- De Griezelkust – beschikbaar vanaf 

maandag 22 juli 

- Avonturenland – beschikbaar vanaf 

maandag 29 juli 

- Incl. Spekkie en Sproetspeurtocht in de 

bibliotheek (volg Facebook: Bibliotheek 

Winschoten) 

- Lachland - beschikbaar vanaf maandag 5 

augustus 

- Sportmanië – beschikbaar vanaf maandag 

12 augustus 

- Het Dierenrijk - beschikbaar vanaf 

maandag 19 augustus 

  
Wil je weten wat de opdrachten zijn? 
Maak dan, v.a. 26 juni, een team aan 
op www.vakantie-lezen.nl en reis mee! 
   
Een fijne (lees)vakantie gewenst! 
  

Opening pleinschuur: 
Juf Anneke heeft samen met de leerlingenraad de 
inrichting van het pleinschuurtje in orde gemaakt. 
De bakken zijn weer gevuld met leuke spelletjes. 
Vrijdagmorgen 5 juli hebben alle kinderen van de 
school in gemengde groepjes de spelletjes 
uitgeprobeerd onder leiding van de 
leerlingenraad. 
Het zag er allemaal heel gezellig uit! 
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Margedag woensdag 10 juli: 
Woensdag a.s. zijn alle kinderen vrij in verband 
met een studie- en vergaderdag van het 
schoolteam. 
 

 
 
Afscheid groep 8: 
De kinderen van groep 8 hebben het officiële 
afscheid al achter de rug. Dit werd vorige week 
vrijdag 28 juni al gevierd omdat 1 leerling er 
anders niet bij kon zijn. Ze hebben heerlijk 
gezwommen en lekker gegeten bij de Mac. 
Daarna was er nog een officieel gedeelte op 
school met een leuk praatje, foto’s, filmpje en een 
toespraak. Alle kinderen kregen een mooie 
fotoposter en een beker van Obs Drieborg gevuld 
met drop als cadeau. De kinderen hadden ook 
nog een leuk afscheidscadeau gemaakt voor 
school! 
 
Edo, Ragnar, Stef, Rik, Felisha, Tessa, Kimberly, 
en Nienke geniet van de vakantie en veel plezier 
en succes op jullie nieuwe school!  
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Groepsindeling volgend schooljaar: 
Zoals u al in de mail heeft kunnen lezen is de 
groepenindeling qua leerkrachten volgend jaar 
iets anders. 
Hieronder vindt u nogmaals de groepenindeling: 
 
Groep 1/2 : ma t/m vr. Juf Suzanne 
 
Groep 3/4 : ma.  Juf Marloes 
                   di t/m vr. Juf Erna 
 
Groep 5/6 ; ma t/m wo  Juf Fokje 
                   do en vr.  Juf Marloes 
 
Groep 7/8 : ma t/m wo.  Meester Edwin 
                   do en vr.  Juf Anneke 
 
Meester Edwin begint eerst weer met zijn IB 
taken. Dit houdt in dat er op de maandag t/m 
woensdag eerst een vervanger in de klas is. Wie 
dat zal zijn, is nog niet bekend. We laten u dat 
z.s.m. weten. 
 

 

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. 
 

 
 
Zomervakantie: 
Volgende week vrijdagmiddag begint de 
zomervakantie. Alle kinderen zijn vrijdagmiddag 
vrij! 
De zomervakantie duurt t/m zondag 25 augustus. 
De kinderen worden op maandag 26 augustus 
weer op school verwacht. 
We wensen iedereen een hele fijne 
zomervakantie! 
 

 
 
 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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