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 Project ‘de Kunstweken’:
Op woensdag 27 mei hadden we de afsluiting van
ons Kunstproject. Alle leerlingen hebben
ontzettend hun best gedaan en wat was het fijn
dat er zoveel ouders en opa’s en oma’s kwamen
kijken.
Van elk kind is er een tekening/ kunstwerk
opgestuurd. Binnenkort horen we hoe het met de
webshop van elk kind op het internet gaat.

Vakantielezen:
De grote vakantie komt alweer in zicht. Daarom
doet onze school mee aan het programma
‘Vakantielezen is leuk’ van de bibliotheek. Hoe
voorkom je een zomerleesdip. Veel kinderen
zakken tijdens de vakantie in leesniveau. Door in
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de vakantie ook te lezen kan dit worden
voorkomen.
Tip 1:
Probeer in de vakantie elke dag een (vast)
kwartiertje met uw kind te lezen.
Tip 2:
Het leeskwartiertje in de vakantie is bedoeld als
een gezellig moment waarin kinderen en ouders
samen (voor)lezen. Lukt het een keertje niet, dan
is een dag opschuiven ook goed. Moeten werkt
averechts.
Tip 3:
Vanaf 1 juni staat er in de Vakantiebieb-app weer
nieuwe leesboeken. Dat betekent: overal en altijd
gratis e-kinderboeken lezen.
Tip 4:
Kinderen worden alleen lezers als ze iets graag
willen lezen. Dino’s, ridders, vissen, koekjes
bakken, strips e.d.
Tip 5:
De eigen keuze van het kind is het belangrijkst,
niet het AVI niveau. Is een boek niet leuk, laat het
kind dan een ander boek kiezen.

 De verhalenmachine:
Afgelopen woensdag hebben groep 1 en
2 meegedaan aan het bibliotheekprogramma De
Verhalenmachine. De kinderen hebben in
groepjes zelf een digitaal prentenboek gemaakt
met behulp van plaatjes met verschillende
tekeningen. Deze plaatjes hebben ze
opgeplakt op een zelfgekozen volgorde en ze
hebben de tekst erbij bedacht. Van het verhaal is
vervolgens met de iPad een digitaal prentenboek
gemaakt. Zo kwamen er uit De Verhalenmachine
unieke verhalen, bedacht door de kinderen zelf!
Binnenkort ontvangen de ouders de links naar de
zelfgemaakte digitale prentenboeken.

Schoolreizen:
De schoolreis voor groep 1 t/m 6 staat gepland op
dinsdag 25 juni en heeft als bestemming
‘Wildlands’ in Emmen. U heeft inmiddels een brief
met informatie ontvangen.

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.
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In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende
studie/vergaderdagen gepland:
Woensdag 26 juni
Woensdag 10 juli

Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:
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
de
schoolcoördinator. De volgende inloopochtend is
op woensdag 19 juni van 8.30 tot 9.00 uur. U
bent van harte welkom!
De volgende inloopochtenden zijn gepland op:
19 juni 2019

 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.

 Geplande studiedagen schooljaar
2018 – 2019:
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