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Schoolberichten 
2 juli – nr. 192 

 

Laatste nieuwsbrief dit schooljaar: 
Over een week begint de zomervakantie op 
vrijdagmiddag 9 juli. De kinderen zijn die dag om 
12 uur vrij van school. 
 
Op woensdag 7 juli zijn de kinderen vrij i.v.m. een 
margedag. De leerkrachten hebben die dag een 
vergaderochtend. 
 

 
 

Laatste schooldag: 
Op vrijdag 9 juli is de laatste schooldag. De 
kinderen gaan die morgen allerlei leuke en 
gezellige activiteiten doen. 
We beginnen de ochtend in de klas en daarna 
starten we met Drieborg’s got talent! 
Na de pauze gaan we dan nog verschillende 
activiteiten in circuitvorm doen, waarbij de 
kinderen ook iets lekkers krijgen aangeboden. 
. 

 
 

 

Afscheid juf Kratia: 
Juf Kratia heeft het afgelopen jaar bij ons gewerkt 
i.v.m. een re-integratietraject. Ze heeft een groot 
deel van het jaar groep 5 les gegeven. Juf Kratia 
gaat onze school helaas na dit schooljaar 
verlaten. We hopen dat ze heel snel een nieuwe 
plek op een leuke school vindt als IB’er (Intern 
begeleider). Heel veel succes!!  

We bedanken juf Kratia voor haar inzet en alles 
wat ze voor onze kinderen en voor onze school 
heeft gedaan. We gaan haar missen! 

 

 
 

Afscheid groep 8: 
We gaan dit schooljaar afscheid nemen van 11 
leerlingen uit groep 8. Donderdagavond a.s. 
nemen we officieel afscheid van ze. Ze gaan die 
middag eerst samen nog iets leuks doen. We 
wensen Luc, Stefan, Coen, Sven, Brenn, Vivian, 
Jasper, Fay, Tjeu, Jolé en Randy heel veel 
succes op hun nieuwe school!!! 
 

 
 
 

 Schoolreizen: 
De verschillende schoolreisjes en het schoolkamp 
van groep 7 en 8 zitten er weer op. Alles is 
gelukkig allemaal gezellig en goed verlopen. 
We hebben de nieuwe schoolreisdatum ook al 
gepland. We hopen op donderdag 23 september 
met de hele school op schoolreis te gaan. Het is 
ons vorig jaar heel goed bevallen om de 
schoolreis aan het begin van het jaar te doen. De 
bestemming is nog niet bekend. We hopen in elk 
geval dat de schoolreis i.v.m. corona wel door kan 
gaan. 
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 Wijzigen eindtijd naar 14.30 uur: 
Van alle ouders die gereageerd hebben op de 
enquête, was 85,8% akkoord met het wijzigen van 
de eindtijd van 14.45 uur naar 14.30 uur (14,2% 
van de ouders was tegen).  
De regel is dat als 80% of meer van de ouders 
voor is, dat de eindtijd gewijzigd mag worden. De 
MR heeft ook ingestemd met deze wijziging. 
De eindtijd blijf dus net zoals nu het geval is 14.30 
uur. 
We willen u hartelijk danken voor uw 
medewerking. 

 

 
 
Buitenschoolse opvang op school: 
Mevr. Gisela Veld van Kinderopvang Gisela heeft 
aangegeven met de BSO (buitenschoolse 
opvang) te willen stoppen. We willen daarom op 
onze school een buitenschoolse opvang 
organiseren. Onze Stichting Openbaar Onderwijs 
Oost-Groningen (SOOOG) werkt samen met 
Kinderopvang Winschoten (Kiwi). We zijn 
inmiddels aan het kijken hoe we de BSO vorm 
gaan geven en vanaf wanneer we de 
buitenschoolse opvang kunnen gaan starten. We 
vinden het namelijk heel belangrijk dat er een 
goede buitenschoolse opvang in het dorp blijft. 
De kinderen zijn al druk bezig om een leuke naam 
voor de nieuwe BSO te bedenken. Bij Kiwi 
hebben alle BSO’s een dierennaam. Zo gauw 
bekend is wanneer de BSO gaat starten, laten we 
u dat weten. 
Mocht u gebruik willen maken van onze BSO, dan 
kunt u dat doorgeven aan Kiwi. Dit kan telefonisch 
of per mail. Het telefoonnummer is: 
 
Telefoon:        0597-431844 
E-mailadres:   kiwi@kinderopvangkiwi.nl 

 

 

  

 
 

Groepsindeling: Tot de 
herfstvakantie: 
Groep 1/2: Juf Heleen (maandag, dinsdag en 
woensdag) en juf Marloes (donderdag en vrijdag).  
 
Groep 3/4: Juf Marloes (maandagmorgen), juf 
Heleen (maandagmiddag) en juf Erna (dinsdag 
t/m vrijdag)  
 
Op de middagen gaan de groepen 1 t/m 4 
groepsoverstijgend aan de slag o.a. in bijv. 
hoeken. Er zal door de leerkrachten 
samengewerkt worden, maar de kinderen in groep 
3/4 gaan gewoon met opdrachten aan de slag op 
het niveau van groep 3/4 en de kinderen van 
groep 1/2 gaan op hun niveau aan de slag.  
 
Juf Suzanne is in verband met haar 
bevallingsverlof nog afwezig tot de herfstvakantie. 
 
In groep 5 t/m 8 gaan we iets anders werken. Het 
is wel zo dat er per combinatiegroep vaste 
leerkrachten zijn die het aanspreekpunt zijn voor 
de groep.  
 
Groep 5/6: juf Fokje (maandag, dinsdag, 
woensdag) en meester Edwin (donderdag en 
vrijdag)  
 
Groep 7/8: meester Edwin (maandag, woensdag), 
juf Marloes (dinsdag i.v.m. IB dag van meester 
Edwin) en juf Anneke (donderdag en vrijdag)  
 
Juf Anneke zal op de maandag een deel van de 
dag aanwezig zijn om sommige kinderen extra 
begeleiding en ondersteuning te bieden. 
 
 

 
 
Voor de herfstvakantie laten we u weten hoe de 
verdeling daarna wordt. We krijgen van de 
regering in het kader van de regeling Nationaal 
Programma Onderwijs en de subsidieregeling 
‘Meer handen in de klas’ extra geld, dat we 
mogen inzetten om de achterstanden in te lopen 
die de kinderen hebben opgelopen door de 
lockdowns. Hierdoor is het mogelijk om juf 
Heleen, ook na de herfstvakantie als juf Suzanne 
weer terug is, het hele jaar drie dagen bij ons op 
school in te zetten en zal juf Anneke op de 
maandag een deel van de dag aanwezig zijn om 
sommige kinderen extra te ondersteunen. 
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E-waste Race:  
We gaan met onze school meedoen aan een E-
waste race. Op woensdag 1 september komt de 
wethouder bij ons op school voor de aftrap. 
De E-waste Race is een wedstrijd tussen scholen 
in een regio om zoveel mogelijk elektronisch afval 
bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een 
E-waste Race kunnen buurtbewoners hun 
rondslingerende elektronisch afval aanmelden op 
deze website. Scholieren en buurtbewoners 
maken een afspraak om het afval thuis op te laten 
halen. De school scoort hier punten mee die op 
deze site worden bijgehouden. Na vier weken 
wordt de winnaar bekend die een toffe schoolreis 
wint. Zo maakt de E-waste Race het inzamelen 
van elektronisch afval leuk, leerzaam en 
gemakkelijk! 
Het E-waste project houdt in dat we elektrische 
apparaten gaan verzamelen. Er komt een 
container op de parkeerplaats waar de apparaten 
in verzameld kunnen worden. 
In de vakantie dus geen elektrisch apparaten 
weggooien, maar juist bewaren voor school! 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

 
 
 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.  

 

Zomervakantie t/m 22 augustus: 
De kinderen hebben zomervakantie vanaf vrijdag 
9 juli 12 uur t/m zondag 22 augustus. Alle 
kinderen worden op maandag 23 augustus weer 
op school verwacht. 
We wensen iedereen alvast een hele fijne 
zomervakantie!!!!! 
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