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Schoolberichten 
2 november – nr. 143 

 

Dinsdag 6 november: alle leerlingen 
vrij!! 
Op dinsdag 6 november zijn alle leerlingen vrij 
van school in verband met een studiedag van de 
Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen 
(SOOOG).  
 

 
 
In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende 
studie/vergaderdagen gepland: 
Woensdag 6 februari 
Woensdag 26 juni 
Woensdag 10 juli 
 

Gezond koken: 
Het gezond koken is nog volop bezig.  Elke week 
gaan er een aantal kinderen gezond    koken 
onder leiding van Stefan Steinigeweg en Henk de 
Jonge in het buurthuis.  
U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer 
uw kind aan de beurt is. 
 
De planning is als volgt: 
Donderdag 8 november: 2e deel groep 5/6 
Donderdag 15 november: 1e deel groep 7/8 
Donderdag 22 november: 2e deel groep 7/8 
 

 

 

Sint Maarten op school: 
Op vrijdag 9 november lopen de kinderen ’s 
morgens met hun lampion langs alle groepen.  
Wilt u uw kind voor vrijdag een lampionstokje mee 
naar school geven? 
 

 
 

Rapporten inleveren: 
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Als u het 
rapport van uw zoon of dochter nog thuis heeft, 
zou u het rapport dan z.s.m. weer mee willen 
geven naar school? 
 

 
 

Schoolfruit start binnenkort: 
In de week van 12 november begint het 
schoolfruit weer. Het fruit wordt op de dinsdag 
geleverd, dus we eten op woensdag, 
donderdag en vrijdag fruit in de pauze. Op 
deze wijze komen de leerlingen wekelijks met 
verschillende soorten fruit in aanraking. We 
stimuleren de kinderen op deze wijze meer fruit te 
eten, maar mocht uw kind niet alles lusten, zou u 
uw kind dan een boterham mee willen geven voor 
in de pauze? Alvast bedankt! 
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Mijnschool ouderportaal: 
Het is handig om het account voor het 
ouderportaal wel te activeren in verband met 
belangrijke berichtjes zoals bijv. bij ziekte van een 
leerkracht. U kunt op uw telefoon de Mijnschool 
app downloaden. U ontvangt dan op uw telefoon 
een melding als er iets belangrijks wordt 
geplaatst. 
Mocht u problemen met uw account of het lukt 
gewoon niet goed, neemt u dan even contact op! 
 

 
 
 
 
Wecycle: 
Onze school heeft alweer een flink aantal 
apparaten verzameld, maar we zitten nog niet op 
75 apparaten. Wie o wie helpt ons? Alles waar 
een stekker aan zit of een batterij heeft, mag erin! 
Als we voldoende apparaten inzamelen, krijgen 
we een pakket met boeken voor de school en dat 
zou fijn zijn! 
De spullen kunnen nog tot 9 november ingeleverd 
worden. Alvast bedankt! 

 

 
 
Bibliotheek/ lezen: 
We merken de laatste tijd dat de kinderen niet 
altijd hun boek meenemen op de dinsdag. We 
willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk 
lezen is. Lezen en voorgelezen worden is 
hartstikke goed. Lezen werkt vooral ontspannend. 
Het geeft het kind een kijkje in een compleet 
andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en 
vol fantasie! Boeken lezen stimuleert de 
verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat het 
kind helemaal weg kan dromen in een verhaal. 
Lezen is goed voor de algehele taalontwikkeling 
en het vergroot met name de woordenschat. 
Verder krijgen kinderen door te lezen inzicht in 
verschillende karakters van de personen in een 
boek. Een kind leert zich in te leven in de 
hoofdpersonen. Dit heeft een positief effect op de 
sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen. 

De boeken worden op de 
dinsdagmiddag geruild, zou u dan het 
boek weer mee naar school willen 
geven? 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fietsverlichtingscontrole: 
Woensdagmorgen 14 november kunnen alle 
leerlingen van groep 5 t/m 8 weer hun 
fietsverlichting laten controleren op school. VVN 
komt hiervoor bij ons op school om de 
fietsverlichtingscontrole te doen. 
Neem woensdagmorgen 14 november dus de 
fiets mee !!!! 
 

 
 
 

Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:  
De inloopochtend wordt één keer per maand 
gehouden op woensdag. U kunt dan op school 
een kopje thee of koffie drinken en van gedachten 
wisselen met andere ouders en de 
schoolcoördinator. De volgende  inloopochtend is 
op woensdag 21 november van 8.30 tot 9.00 
uur. U bent van harte welkom !   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
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 19 december 2018 
 23 januari 2019 
 27 februari 2019 
 20 maart 2019 
 10 april 2019 
 15 mei 2019 
 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.  
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