We gaan er met z’n allen een gezellige avond van
maken.
Alle ouders/ verzorgers alvast heel erg bedankt
voor het maken van allerlei lekkere gerechten!

Schoolberichten
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Kerstviering Obs Drieborg:
Op donderdag 19 december is de kerstviering van
Obs Drieborg. De viering bestaat uit 2 delen:
-

een toneelstuk + liedjes en een kerstdiner.

Het toneelstuk wordt opgevoerd door 15 kinderen
van groep 5 t/m 8. Het toneelstuk heet ‘Geen stille
nacht’ en gaat over herberg ‘de Stilte’, waar de
herbergier, zijn vrouw en de gasten rustig willen
slapen, maar helaas, er gebeurt steeds iets
waardoor hun nachtrust wordt verstoord.
Voor het kerstdiner vragen we de ouders/
verzorgers/kinderen om gerechtjes te verzorgen
voor 8 tot 10 personen. We willen het diner graag
indelen in voor- , hoofd- en nagerecht. Bij de
klassen hangen inschrijflijsten waarop u kunt
noteren welk gerecht er wordt gemaakt. Omdat de
gerechten al voor het toneelstuk in de klassen
gebracht moeten worden, is het verstandig warme
gerechten goed te verpakken in aluminiumfolie.
Misschien heeft u zelfs een warmhoudplaatje en
denkt u ook aan een opscheplepel?

Groep 5/6 vrijdag 20 december naar de
Grundschule in Bunde:
Op vrijdag 20 december gaan de groepen 5 en 6
naar de Grundschule in Bunde om daar te
kerstknutselen. Ze gaan daar , samen met een
aantal Duitse kinderen, een knutselcircuit bij langs
om allerlei leuke dingen te maken. Ook krijgen ze
iets te eten en te drinken.
De kinderen worden om 8.15 uur verwacht op de
Duitse school en alles is rond 11.30 uur
afgelopen.

Het programma ziet er dan als volgt uit:
16.45 uur: Gerechten brengen in de groepen en
alvast plaatsnemen in de gymzaal.
17.00 uur: Toneelstuk in de gymzaal met
aansluitend liedjes van de verschillende groepen.
17.30 uur: De kinderen gaan met de leerkrachten
naar de klassen voor het diner.
Ouders/verzorgers kunnen tussendoor naar huis
of gezellig op het plein genieten van glühwein
/chocomelk.
18.45 uur: De kinderen mogen uit de klassen
opgehaald worden.
Voor het diner moeten de kinderen een bord,
beker, bestek voorzien van naam meenemen in
een plastic tas (graag ‘s morgens al meegeven!).

 Tips voor online veiligheid van je
kind
Kinderen zitten steeds vaker op internet. Door de
hoeveelheid informatie die online te vinden is,
biedt dit mooie kansen. Internettende kinderen
kunnen echter ook gevaar lopen. Niet gek dus, als
je je als ouder wel eens zorgen maakt over de
risico’s van het internet. Denk bijvoorbeeld aan
cyberpesten of de online challenges die
rondgaan. Je kind daartegen beschermen is nog
best een uitdaging: de ontwikkelingen gaan
razendsnel en dat is vaak lastig bij te benen. Om
ouders bewust te maken van wat zij kunnen doen
om hun kind veilig te laten internetten, stelde
VPNGids het ‘Kennisdossier Kinderen Veilig
Online’ (https://www.vpngids.nl/veiliginternet/kind-en-jeugd/) op. Voor het opstellen
ervan werkte het informatieve platform samen met
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experts, waaronder Justine Pardoen van Bureau
Jeugd en Media, en Geert en Anita Reynders van
Stichting Tegen Internet Misstanden. In het
kennisdossier kunnen bezorgde ouders informatie
teruglezen over allerlei onderwerpen, zoals
cyberpesten, online challenges en gaming. Ook
krijgen zij tips voor hoe ze erover in gesprek
kunnen gaan met hun kind.

wordt aangevuld met een deel uit de oud papier
pot.
De bedragen voor de verschillende groepen dit
jaar zijn:

Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7:

€ 45,€ 50,€ 50,€ 65,-

Groep 8:

€ 70,-

Zou u, als u dat nog niet hebt gedaan, de
ouderbijdrage willen overmaken op het volgende
rekeningnummer:
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!

Ouderbetrokkenheid/inloopochtend:
Zoals elk jaar zijn er ook dit schooljaar weer
inloopochtenden. 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
met Anja Korteweg (directeur a.i.). We willen de
inloopochtenden graag verbinden aan een thema.
Is er een onderwerp waarover u graag meer wilt
weten, geeft u dat dan door aan Anja Korteweg
(a.korteweg@sooog.nl) De volgende
inloopochtend is op woensdag 15 januari van 8.30
tot 9.00 uur. U bent van harte welkom!
Dit jaar zijn de volgende inloopochtenden
gepland op:
Woensdag 26 januari
Woensdag 25 maart
Woensdag 22 april
Woensdag 20 mei
Woensdag 24 juni

 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,

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
Elke woensdagmorgen van 8 tot ongeveer 11 uur
is Marzanna op onze school. Ze werkt bij het
Sociaal Werk Oldambt en kan u helpen bij zaken
die u bezighouden en waar u zelf niet uitkomt.
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. Loop
gerust binnen op een woensdagochtend. Stelt u
uw vraag liever eerst per mail. Haar mailadres is:
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl

Studiedagen schooljaar 2019-2020:
Het komend schooljaar zijn er ook weer een
aantal studie/vergaderdagen gepland. Op deze
dagen zijn de kinderen vrij van school.
Het gaat dit schooljaar om de volgende dagen:
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Woensdag 5 februari
Woensdag 1 juli
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda!

 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.

Prettige kerstdagen en een gezond
en gelukkig 2020!!!!!
De kinderen zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.
Dan begint de kerstvakantie. De kerstvakantie
loopt tot en met zondag 5 januari.
Alle kinderen worden op maandag 6 januari weer
op school verwacht.
We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2020!!
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