Schoolberichten
14 juli – nr. 208
Festival Hongerige wolf:
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben
vorige week meegewerkt aan het Festival
Hongerige wolf.
Ze hebben boomwortels beschilderd en daar een
mooi kunstwerk van gemaakt. Een aantal
kinderen hebben vorige week ook geholpen met
het opbouwen van het kunstwerk. Alle kinderen
die hebben meegewerkt aan het project hadden
ook kaartjes gekregen, zodat ze het festival
konden bezoeken.

 Afscheid groep 8:
Groep 8 is op donderdagmiddag 7 juli naar het
Adventure park in Gasselte geweest. Daarna
hebben ze samen met de meesters en juffen
pizza gegeten op school. ’s Avonds hebben de
kinderen officieel afscheid genomen van school.
De kinderen hadden ook nog een mooi cadeau
voor de school. Ze hebben namelijk plafondplaten
beschilderd die in de gang in het plafond worden
gelegd. We wensen alle kinderen heel veel
succes en plezier op hun nieuwe school!!
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Zomervakantie:
Vrijdag 15 juli begint om 12 uur de zomervakantie
voor alle kinderen. De kinderen hebben dan 6
weken vakantie. Het nieuwe schooljaar begint op
maandag 29 augustus weer.
We wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie!

Ouderbijdrage Kindcentrum
Drieborg:
Op onze school vragen wij een vrijwillige
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.
De bedragen voor de verschillende groepen dit
jaar zijn:

 Ouderraadsleden gezocht:
Roelke Wolthuis en Liecha Woortman gaan uit de
ouderraad, omdat hun kinderen van school gaan.
We willen Roelke en Liecha heel hartelijk
bedanken voor alles wat ze voor onze school
hebben gedaan! Ze hebben allebei meerdere
jaren in de ouderraad gezeten!
We zijn daarom op zoek naar twee nieuwe
ouderraadsleden. De ouderraad vergadert een
aantal keren per jaar en ondersteunt het team bij
activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen,
laatste schooldag etc.
Heeft u zin om mee te denken en mee te helpen
met het organiseren van allerlei activiteiten voor
de kinderen, neemt u dan contact op met Anja
Korteweg (a.korteweg@sooog.nl).
Voor meer informatie over de ouderraad kunt u
ook contact opnemen met de ouders die nu in de
ouderraad zitten, nl. Agnes van den Boogaard,
Sandra Rombouts, Carla Schrik, Sharon
Sarphatie en Inez Hage.

Groep 1/2: € 45,Groep 3/4: € 50,Groep 5/6: € 50,Groep 7: € 65,Groep 8: € 70,Zou u de vrijwillige ouderbijdrage willen
overmaken op het volgende rekeningnummer:
NL57 RABO 03062672 17 t.n.v. Stichting O.B.S.
Drieborg. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Standaard mededelingen:
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 Het belang van huiswerk:
Bij ons op school krijgen kinderen regelmatig een
beetje huiswerk mee naar huis. Voor de kinderen
in de bovenbouw is het belangrijk dat ze het
huiswerk gaan leren plannen met het oog op het
voortgezet onderwijs. Op deze wijze doen ze daar
ervaring mee op en kunnen ze daarvan leren.
In de groepen 3,4 en 5 krijgen de kinderen bijv.
soms woordjes mee om te oefenen of om de
tafels te leren of vragen we ouders om samen met
de kinderen een blad te lezen. Hier wordt een
beroep gedaan op de ouders om dit samen met
hun kind te gaan doen. Het is voor de kinderen
erg belangrijk om bijv. extra te oefenen. We
begrijpen heel goed dat het voor ouders niet altijd
meevalt om hier tijd voor vrij te maken, maar het
is voor de ontwikkeling van de kinderen heel
belangrijk om het huiswerk wel te oefenen. We
hopen dat u hiervoor tijd wilt vrijmaken. Sommige
zaken zoals bijv. het leren van de tafels vergt ook
herhaling en oefening thuis. We hebben u als
ouders hierbij nodig!
We hopen dat u ons hierbij wilt helpen!

opnemen. Haar mailadres is:
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl
Haar telefoonnummer is: (06) 303 115 07 of
(0597) 421 833.

 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.

Bibliotheek op school/ boeken ruilen
op dinsdag:
Elke dinsdag mogen alle kinderen een boek
kiezen uit de bibliotheek om mee te nemen naar
huis. Wilt u er om denken om elke week het boek
weer mee naar school te geven?

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:
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. U
kunt per mail of telefonisch contact met haar
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