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Schoolberichten 
27 september – nr. 160 

 
 

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.). De volgende 
inloopochtend is op woensdag 16 oktober van 
8.30 tot 9.00 uur. U bent van harte welkom! 

Dit jaar zijn de volgende inloopochtenden  
gepland op: 

Woensdag 16 oktober 
Woensdag 13 november 
Woensdag 11 december 
Woensdag 15 januari 
Woensdag 26 januari 
Woensdag 25 maart 
Woensdag 22 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 24 juni 
 

 
 

Nieuwe stagiaire in groep 1/2: 
In groep 1/2 is een nieuwe stagiaire, namelijk 
Lyan Thielpape. Hieronder stelt ze zich kort voor: 
 
Hoi! Ik ben Lyan Thielpape en ben 16 jaar oud. Ik 
woon nu sinds een jaar in Nieuw-Beerta en zit in 
het eerste jaar van de opleiding 
Onderwijsassistenten op het Alfa-College 
Kluiverboom in Groningen. Ik heb voor deze 
opleiding gekozen omdat het mij leuk lijkt om in 

het onderwijs te gaan werken. Na deze opleiding 
wil ik graag nog naar de PABO om daarna zelf 
voor de klas als leerkracht te kunnen staan. Op dit 
moment lijkt mij de onderbouw het leukst om les 
te gaan geven. Ik loop daarom elke 
maandagochtend stage in groep 1/2 en de 
maandagmiddag in groep 3/4. Af en toe loop ik 
een extra dag stage, dus zal u mij ook af en toe 
een andere dag op school zien. 
 

 
 

 
Kraanwaterdag Obs Drieborg: 
Op woensdag 25 september hebben alle kinderen 
meegedaan aan de Kraanwaterdag. Die dag 
werden er geen zoete drankjes gedronken, maar 
gewoon water uit de kraan. De kinderen hebben 
ook verschillende smaakjes water uitgeprobeerd, 
bijv. water met daarin munt, citroen, besjes of 
aardbeien. 
 

 
 

 
Gezond koken: 
Ook dit schooljaar gaan de kinderen uit de 
groepen 3 t/m 8 weer gezond koken in het 
buurthuis onder leiding van Stefan Steinigeweg en 
Henk de Jonge.  
De kooklessen beginnen de week voor de 
herfstvakantie. Het rooster ziet er dan als volgt uit: 
 
Donderdag 17 oktober:  groep 3/4  
Donderdag 31 oktober:   groep 3/4  
 
Donderdag 7 november:   groep 5/6  
Donderdag 14 november: groep 5/6  
 
Donderdag 21 november: groep 7/8  
Donderdag 28 november: groep 7/8 
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U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer 
uw kind aan de beurt is om gezond te koken. 
 

 
 

 

 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, 
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 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! 

 
 
 
Kinderboekenweek: 
Van 2 t/m 13 oktober 2019 staan voertuigen 
centraal tijdens de Kinderboekenweek: Reis mee!  
Onze school besteedt ook de komende weken 
weer aandacht aan de Kinderboekenweek. 
Er zal woensdag a.s. een leuke opening voor de 
kinderen plaatsvinden en op woensdag 9 oktober 
wordt er van 11.30 tot 12.15 uur een 
kleedjesmarkt gehouden. Tijdens zo’n kleedjes 

markt kunnen de kinderen boeken verkopen en 
kopen. De afsluiting van de kinderboekenweek is 
op vrijdag 18 oktober rond 11 uur. Hierover volgt 
later informatie. 
 

 
Interne audit Obs Drieborg: 
Onze school wordt op dinsdag 8 oktober bezocht 
door een auditteam van SOOOG. Het auditteam 
gaat lessen observeren in de klassen, heeft 
gesprekken met onze interne begeleider en met 
de directie. Aan de hand van een zelfevaluatie 
gaan ze kijken of ons beeld van de school 
overeenkomt met wat het auditteam ziet. Ook 
worden er aanbevelingen gedaan waar wij als 
school weer mee verder kunnen. 
 

 
 
 

Bezoek doktersassistente groep 2 en 
groep 7: 
Zoals elk jaar komt de doktersassistente langs 
voor de kinderen in groep 2 en in groep 7. 
 
Dinsdag 15 oktober:  groep 2 
Woensdag 16 oktober:  groep 7 
 
U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging 
per post of per mail als u een kind in groep 2 of 
groep 7 heeft. 
 

 
 

Wecycle actie: 
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U kunt nog steeds kleine gebruikte elektrische 
apparaten inleveren bij ons op school voor de 
Wecycle actie. 
Wecycle organiseert de inzameling en recycling 
van gebruikte elektrische apparaten en kapotte 
energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil 
kinderen leren dat e-waste niet thuis hoort in de 
vuilnisbak, maar gerecycled moet worden. Door e-
waste te recyclen zijn er minder grondstoffen uit 
de natuur nodig, want grondstoffen uit oude 
apparaten en kapotte spaarlampen worden 
gebruikt om nieuwe producten van te maken. Op 
deze manier blijven elektrische apparaten ook in 
de toekomst betaalbaar. 
De kinderen kunnen kleine elektrische apparaten 
inzamelen in ruil voor een mooie beloning. Er 
staat een doos in de hal bij de ingang van groep 
1/2. Daar mogen kleine elektrische apparaten in 
worden gedaan, zoals bijv. een mixer, tondeuse, 
föhn e.d. Daarnaast wordt er automatisch 
gespaard voor een goed doel. 
We hopen dat u ons weer wilt helpen met het 
verzamelen van kleine apparaten! 
 

 
Kinderpostzegelactie 2019: 
Van woensdag 25 september tot en met 
woensdag 2 oktober gaan ruim 160.000 
basisschoolkinderen in Nederland op pad tijdens 
de Kinderpostzegelactie 

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van 
de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten 
duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen 
geholpen worden door middel van verschillende 
projecten. Ze gaan langs de deuren om 
postzegels en andere leuke producten te 
verkopen. En dat al generaties lang. De 
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden 
en is uniek in de wereld.  
Sinds vorig jaar kunnen scholen een deel van het 
geld dat ze met de actie hebben opgehaald 
besteden aan een project dichtbij. Wij hebben 
ervoor gekozen om hiervoor boeken voor onze 
schoolbibliotheek te kopen. 

 

 

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: 
 
Woensdag 5 februari 
Woensdag 1 juli 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 

 
 
 

Bibliotheek op school: 
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen 
veel lezen en veel met boeken in aanraking 
komen. Als zelf lezen niet lukt, is het ook fijn om 
voorgelezen te worden.  
Het lezen van boeken verrijkt de wereld van 
kinderen. Daarnaast zijn er voor elke leeftijd en 
elk leesniveau leuke boeken te leen in de 
schoolbibliotheek. Lezen opent een deurtje naar 
een andere wereld, het stimuleert de fantasie en 
daarnaast is het fantastisch voor zowel de taal- 
als de sociale ontwikkeling van uw kind.  
  
Elke dinsdagmiddag kunnen de kinderen op 
school een boekje kiezen uit de bibliotheek op 
school om thuis te lezen.  
De kinderen krijgen daarvoor een stoffen tasje 
met daarop hun naam.   
We hebben op school twee leesmoeders die de 
kinderen helpen met het uitzoeken van de 
boeken, nl. mevr. Anouk Edens en 
mevr. Liecha Woortman.  
  
Het is de bedoeling dat uw kind(eren) elke week 
op dinsdag zijn of haar boek meeneemt naar 

school en op school ruilt.   
Mocht uw kind het boek liever iets langer houden, 
dan mag dat maximaal 3 weken.  
Mocht het boek kwijtraken dan zijn we helaas 
genoodzaakt daarvoor een vergoeding van 10 
euro te vragen, zodat de school een nieuw boek 
kan aanschaffen.  
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact 
op met school.  
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 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.  

 
 

 
 

 

 

 

mailto:obsdrieborg@sooog.nl
mailto:a.korteweg@sooog.nl
mailto:a.korteweg@sooog.nl
mailto:obsdrieborg@sooog.nl
mailto:obsdrieborg@sooog.nl

