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Schoolberichten 
8 april – nr. 152 

 

Buitenlesdag en voetbalclinics:  
Op deze dag hebben de kinderen van de groepen 
3 t/m 8 voetbalclinics gevolgd onder leiding van 
dhr. Jacob Veld. Alle kinderen vonden het leuk om 
mee te doen. Jacob en vrijwilligers, heel erg 
bedankt voor jullie inzet! 
Het was die dag ook buitenlesdag. Alle groepen 
hebben een paar lessen buiten gehad. We doen 
dat niet alleen op buitenlesdag, maar het gebeurt 
op onze school wel vaker dat er buiten een 
activiteit plaatsvindt op het gebied van leren. Het 
bevordert de leerprestaties en de kinderen vinden 
het ook heel leuk! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 Koningsspelen vrijdag 12 april: 
Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen 
gehouden. We beginnen met een ontbijt op 
school. Daarna vertrekken de groepen 6,7 en 8 
om 9.05 uur naar het sportveld van Finsterwolde. 
De sportdag is rond 13.30 uur afgelopen. 
 
De groepen 4 en 5 vertrekken om 9.20 uur naar 
het zwembad en de gymzaal in Finsterwolde.  
De kinderen hebben hun gymkleding en 
zwemkleding nodig. Deze activiteiten zijn tegen 
13.00 uur afgelopen. 
 
De groepen 1,2 en 3 doen spelletjes op het 
schoolplein en zijn op de normale tijd vrij. 
 
Het vervoer en de begeleiding van de groepen is 
gelukkig weer gelukt. Alle ouders die zich hebben 
opgegeven om te helpen met het vervoer of het 
begeleiden van een groepje, worden 
vrijdagochtend op school verwacht. 
 
Iedereen alvast weer heel erg bedankt voor alle 
hulp!!! 
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Schoolfruit: laatste week: 
Deze week is de laatste week dat er schoolfruit op 
school wordt geleverd. Vanaf volgende week 
moeten de kinderen weer de hele week hun eigen 
pauzehap mee naar school nemen. We willen u 
vragen om, zo mogelijk, fruit mee te geven naar 
school. Een boterham mag natuurlijk ook, maar 
we willen het liefst geen snoep mee naar school 
voor in de pauzes. We hopen dat u hier rekening 
mee wilt houden. Alvast bedankt! 
 

   
 
Verjaardagslunch juf Anneke: 
Op vrijdag 5 april hebben de kinderen van groep 7 
en 8 zelf een verjaardagslunch gemaakt ter 
gelegenheid van de verjaardag van juf Anneke. 
De kinderen vonden het heel leuk om dit te doen 
en het smaakte prima! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Gezond koken: 
Het gezond koken is weer afgelopen. Het was 
weer lekker en leuk om te doen. Stefan 
Steinigeweg en Henk de Jonge, heel erg bedankt 
voor jullie inzet en hulp! 

 
 

KiVa nieuwsbrief: 
U heeft via het ouderportaal de KiVa nieuwsbrief 
ontvangen over thema 8: We helpen elkaar: 
Het is niet eenvoudig om voor iemand op te 
komen. Kinderen zijn vaak bang dat ze negatieve 
reacties zullen krijgen, omdat ze zich misschien 
niet houden aan de normen die gelden in de 
groep. Belangrijk is dat kinderen over de juiste 
middelen en vaardigheden beschikken om iemand 
te helpen. De komende maand gaan we hiermee 
aan de slag. De kinderen oefenen verschillende 
manieren van verdedigen en leren dat steun 
geven niet per se betekent dat je letterlijke 
tussenbeide komt. Steun kun je ook bieden met 
behulp van kleine gebaren, zoals: naast iemand 
gaan zitten.  
 
De komende periode vindt ook de KiVa monitoring 
plaats. Dit houdt in dat de kinderen een vragenlijst 
invullen via het internet. De school kan op deze 
manier nagaan of de kinderen zich veilig voelen 
op school en of er wordt gepest. 
 

 
 

Paasspelletjes op Goede vrijdag: 
Op vrijdag 19 april hebben de kinderen ’s 
morgens paasspelletjes op school. De ouderraad 
heeft allerlei leuke (paas)activiteiten bedacht die 
de kinderen in gemengde groepen gaan 
uitvoeren. We hopen op mooi weer, want de 
activiteiten vinden buiten plaats. De kinderen 
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gaan aan het eind van de ochtend ook eieren 
zoeken.  
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten ’s 
middags ook naar school! 
 

 
 

Meivakantie:  
De meivakantie begint dit jaar op maandag 22 
april en duurt tot en met zondag 5 mei (Twee 
weken). 
De kinderen worden op maandag 6 mei weer op 
school verwacht. 
 

 
 
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. 
 

 
 

 
 

 Herinnering: 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. We zijn helaas wel genoodzaakt om de 
ouderbijdrage iets te verhogen aangezien alles 
duurder wordt. 

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, als u nog niet heeft betaald, 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! 

 
 

 
 
 
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 10 april van 8.30 tot 9.00 uur. U 
bent van harte welkom!   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
 
 15 mei 2019 
 19 juni 2019 
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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.  

 
  

 Geplande studiedagen schooljaar 
2018 – 2019: 
 

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

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

