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Margedag woensdag 5 februari: 
Denkt u eraan dat de kinderen woensdag a.s. vrij 
zijn van school? De leerkrachten hebben dan een 
vergaderdag waarbij o.a. alle resultaten van alle 
groepen worden besproken. 
 

 
 
 
Voorleeswedstrijd: 
Afgelopen woensdag heeft Anna Klooster, 
namens Obs Drieborg, meegedaan aan de 
voorleeswedstrijd in de Klinker. Anna heeft heel 
mooi voorgelezen, maar ze heeft helaas niet 
gewonnen.  
 

 
 
 

Groep 1/2: naar de Klinker: 
De kinderen van groep 1/2 gaan dinsdag 4 
februari naar de Klinker om de voorstelling Dikkie 
Dik & ik te bekijken. 
Het Vervoer is inmiddels al geregeld. 
 

 
 
Judoclinic tijdens de gymles: 
De judoclinics zijn vanwege de staking op een 
andere dag gepland. De kinderen krijgen op 6 en 
13 februari een judoclinic tijdens de gymles. 
Op 13 februari zijn de ouders ook van harte 
welkom om te komen kijken bij deze clinic. 
 

 
 
Adviesgesprekken groep 8: 
De adviesgesprekken voor de kinderen van groep 
8 worden donderdag 6 februari gehouden. 
 

 
 
Oudergesprekken Obs Drieborg 
groep 1 t/m 7: 
De oudergesprekken vinden plaats in de week 
van 10 t/m 13 februari. U kunt inmiddels via het 
MijnSchoolportaal weer intekenen voor het 
oudergesprek. 
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Groep 7/8: Zeebenen in de klas: 
Maandag a.s. wordt er een gastles gegeven 
waarbij de kinderen op een leuke en leerzame 
wijze kennis maken met de Nederlandse 
zeevaart. Daarnaast wil men de kinderen  
enthousiast maken voor het zeevarende beroep. 
Er komt een kapitein, loods, werktuigkundige of 
stuurman in de klas vertellen over hun beroep. De 
kinderen mogen dan allerlei vragen stellen bijv. 
Hoe woon en werk je aan boord van een schip? 
Hoe bestuur je een schip? Is de zeevaartschool 
een leuke opleiding? 

 

 

Zwemmen groep 5/6: 
Maandag 3 februari starten de zwemlessen weer. 
De kinderen van groep 5/6 gaan dan weer 
zwemmen op de maandagmiddag van 13.00 – 
13.45 uur in het zwembad de Hardenberg te 
Finsterwolde. Er zijn twee lessen voor de 
voorjaarsvakantie en 2 lessen na de 
voorjaarsvakantie.  
De kinderen hebben in november ook al een 
aantal zwemlessen gehad. De zwemlessen 
worden georganiseerd door de gemeente 
Oldambt omdat het belangrijk is dat kinderen hun 
zwemvaardigheid op peil houden. 
 

 
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 26 februari van 
8.30 tot 9.00 uur. U bent van harte welkom! 

Dit jaar zijn de volgende inloopochtenden  
gepland op: 

Woensdag 25 maart 
Woensdag 22 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 24 juni 

 

 
 

 
 

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.  
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