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 Informatiemomenten Obs Drieborg: 
Net als vorig jaar houden we volgende week 
enkele informatieochtenden voor ouders op 
school. 
Elke groep heeft een aantal momenten gekozen 
waarop ouders welkom zijn in de klas. De 
kinderen en de juf of meester geven dan samen 
informatie over alle activiteiten die in de klas 
gebeuren. Op deze manier kunnen de kinderen, 
samen met de leerkracht, allerlei zaken aan hun 
ouders uitleggen en de ouders kunnen een kijkje 
nemen in de klas van hun kind. 
 
De planning ziet er als volgt uit: 
Groep 1/2: Woe.18 september: 11.30 tot 12.15 u. 
 
Groep 3/4: Di 17 september: 14.00 - 14.45 uur. 
 
Groep 5/6: Di 17 september: 8.30 - 9.30 uur. 
                  Do 19 september:8.30 - 9.30 uur. 
 
Groep 7/8: Do 19 september: 8.30 - 9.30 uur en 
van 13.45 - 14.45 uur. 
 
Bij de verschillende groepen hangen 
intekenlijsten, waarop u kunt aangeven of u komt 
kijken. 
We vinden het namelijk wel fijn om te weten 
hoeveel ouders er komen kijken. 
Alle ouders zijn van harte welkom!  
 

 
 
 
 

 

Wecycle actie: 
Ook dit jaar doen we weer mee met 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 er 
voor gekozen om hiervoor boeken voor onze 
schoolbibliotheek te kopen. 
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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: 
 
Vrijdag 20 september 
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.  

 
 

 
 

 
 25 september: Kraanwaterdag: 
Op woensdag 25 september is het zover: 
Kraanwaterdag! Door mee te doen aan 
Kraanwaterdag 2019 start onze school het nieuwe 
schooljaar goed: meer kraanwater drinken in 
plaats van gezoete drankjes. Kraanwater is 
namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen 
zich beter concentreren door het drinken van 
voldoende kraanwater. Bovendien wordt er zo een 
hoop plastic bespaard. Al vele honderden scholen 
hebben er een gewoonte van gemaakt om op één 
vaste dag in de week alleen kraanwater te 
drinken. 
Onze school doet mee aan de kraanwaterdag. We 
hopen dat u, als ouders, hier aan wilt meewerken 
door uw kind op die dag alleen water mee naar 
school te geven. 

 

 
 
 
Topsportproject SOOOG: Aquilo: 
Na FC Groningen, Donar en Lycurgus is dit jaar 
atletiekvereniging Aquilo aan de beurt. De 
kinderen zullen les krijgen in verschillende 
atletiekonderdelen. Verder krijgen ze op 11 maart 
2020 een clinic van Aquilo. Nadere informatie 
volgt later. 
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Dit schooljaar geen Duitse les: 
Dit schooljaar krijgen de kinderen van groep 5 en 
6 helaas geen Duitse lessen van juf Franzis 
Wiese. Er mochten dit jaar maar 3 scholen 
meedoen en aangezien onze school al twee jaar 
achter elkaar Duits heeft gehad, is de keuze op 
andere scholen gevallen. 
We gaan wel weer een uitwisseling met onze 
Duitse basisschool in Bunde doen. Op 20 
december gaan de kinderen van groep 6 naar de 
Grundschule in Bunde om daar te knutselen en 
rond mei 2020 zullen de Duitse kinderen weer 
naar Nederland komen voor sport en/of spel. 
 

 
 
 
 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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