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Schoolberichten 
16 september – nr. 209 

 
Nieuwsbrief KC Drieborg: 
Eerder ontving u elke twee weken een nieuwsbrief 
van school. Aangezien we nu werken met het 
ouderportaal MijnSchool en het ouderportaal elke 
week een overzicht stuurt en de leerkrachten ook 
regelmatig een berichtje of foto’s e.d. plaatsen via 
de app, zijn alle ouders al veel sneller op de 
hoogte van wat er gebeurt op school. Daarom 
gaan we de extra nieuwsbrief voortaan nog maar 
1 keer per maand per mail versturen om te 
voorkomen dat er te veel mails/ berichten worden 
verstuurd. 
 

 
 

 Informatieochtend/middag: 
Groep 1/2/3: 
Op dinsdag 27 en donderdag 29 september bent 
u van harte welkom om in groep 1/2/3 te komen 
kijken. Om 14:00 uur vertelt de leerkracht samen 
met de kinderen hoe er in groep 1/2/3 wordt 
gewerkt. Daarna mogen de kinderen allerlei 
dingen aan u laten zien aan de hand van 
stationnetjes met opdrachten. U komt toch ook? 
Via het ouderportaal kunt u zich aanmelden. 

 
Groep 4/5: 
Op dinsdagmiddag 27 september bent u vanaf 
13.45 uur welkom om in de klas te komen kijken 
en op woensdag 28 september bent u van harte 
welkom vanaf 11.30 uur. De leerkrachten en de 
kinderen laten u zien wat ze allemaal doen op 
school. U komt toch ook? Via het ouderportaal 
kunt u zich aanmelden.  
 
 

Groep 6/7/8: 
Op 28 en 29 september bent u van harte welkom 
in groep 6/7/8. Om half 9 vertellen de leerkrachten 
samen met de kinderen hoe er in groep 6/7/8 
wordt gewerkt. U kunt het lesmateriaal inzien en 
vragen stellen. Het duurt ongeveer een uurtje. U 
komt toch ook? Via het ouderportaal kunt u zich 
aanmelden. 
 
 Woensdag a.s. alle leerlingen vrij: 
Alle kinderen zijn a.s. woensdag 21 september vrij 
in verband met een studiedag van alle 
leerkrachten.  
 

 
 
 
 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  21 september 
Donderdag  24 november vanaf 12.00 uur. 
Woensdag  22 februari 
Woensdag  15 maart 
Vrijdag   23 juni 
Maandag  26 juni 
Woensdag  19 juli 
 

 
 
 
 Ouderraadsleden gezocht: 
We zijn op zoek naar twee nieuwe 
ouderraadsleden. De ouderraad vergadert een 
aantal keren per jaar en ondersteunt het team bij 
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activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
laatste schooldag etc. 
Heeft u zin om mee te denken en mee te helpen 
met het organiseren van allerlei activiteiten voor 
de kinderen, neemt u dan contact op met Anja 
Korteweg (a.korteweg@sooog.nl). 
Voor meer informatie over de ouderraad kunt u 
ook contact opnemen met de ouders die nu in de 
ouderraad zitten, nl. Agnes van den Boogaard, 
Sandra Rombouts, Carla Schrik, Sharon 
Sarphatie en Inez Hage.  
 

 
 
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:    € 50,-  
Groep 3/4:    € 55,-  
Groep 5:       € 55,-  
Groep 6:       € 70,-  
Groep 7 :      € 70,-  
Groep 8 :      € 75,-  
 

De groepen 6,7 en 8 betalen een hogere 
ouderbijdrage vanwege het meerdaagse 
schoolkamp en groep 8 betaalt nog iets extra 
i.v.m. het afscheid van groep 8. 

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! 

 
 

 
 
 
 

 Nieuwe gymleerkrachten: 
Mede dankzij de NPO gelden kunnen we dit 
schooljaar weer twee vakleerkrachten gymnastiek 
inzetten van het Huis van de sport Groningen. 
Op dinsdag krijgen alle kinderen gymles van 
meester Rick Perk en op donderdag gymles van 
Abdullah Hopovac. 
De kinderen hebben inmiddels al gymles van 
beide meesters gehad en waren heel enthousiast. 
 

 
 
 
 Zpannend Zernike: 
Op 1 en 2 oktober vindt het evenement ‘Zpannend 
Zernike’ plaats in de stad Groningen. Een 
interessant en boeiend evenement, vooral voor 
basisschoolleerlingen, hun ouders en 
grootouders. Er is van alles te beleven: een 
weekend dat bol staat van wetenschappelijk 
vermaak. Zelf proefjes doen, demonstraties 
bekijken, praten met echte wetenschappers, 
ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. 
De toegang is overal gratis.  
 
Zaterdag 1 oktober: op verschillende locaties in 
de binnenstad Groningen: voor kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s tussen 12.00 en 17.00 uur. 
 
Zondag 2 oktober: Tussen 12.00 en 17.00 uur is 
de Zernike Campus het toneel van Zpannend 
Zernike, maak kennis met de wereld van 
natuurwetenschappen, techniek en energie. 
Voor een overzicht van het totale programma 
verwijzen we u graag naar de website: 
www.zpannendzernike.nl 
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 Rabobank club support 2022: 
KC Drieborg doet als ‘Stichting Obs Drieborg’ ook 
dit jaar weer mee aan de Rabobank club support 
actie. 
De Rabobank heeft jaarlijks een actie waarmee 
clubs en stichtingen geld kunnen vragen voor een 
bepaald doel. Door stemmen te verzamelen kan 
de school dan geld verdienen, want elke stem is 
een bepaald geldbedrag waard. 
Ons doel is de omgeving van de school te 
verfraaien, waar de kinderen ook na schooltijd iets 
aan hebben. 
We willen verder aan de slag met het speelveld 
achter de school. We willen daar graag diverse 
fruitbomen planten, ev. een moestuin starten en 
er een leuk zitje maken. Daarnaast willen we 
graag een doek boven de zandbak voor in de 
zomer en leuke stickers op het plein voor 
verschillende activiteiten. Al met al hebben we 
nog genoeg plannen! 
We hopen dat u op ons wilt stemmen! Dit kan 
alleen als u een Rabobankrekening heeft en lid 
bent van de Rabobank. We hopen dat we weer 
veel stemmen krijgen. Alvast bedankt voor uw 
hulp! Team KC Drieborg 
 

 

 
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 
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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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