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EU-schoolfruit: 
Onze school mag weer meedoen met het EU-
schoolfruit programma. 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de 
klas fruit en groente te eten. Deelnemende 
basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere 
week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen.  
Dit is mogelijk dankzij financiering van de 
Europese Unie. 
Vanaf 12 november t/m 19 april krijgen de 
kinderen dan weer drie keer per week schoolfruit 
op school. 
 

  
 

Pannakooi: 
Er is inmiddels contact geweest met de 
leverancier van de pannakooi. Het is de bedoeling 
om de pannakooi zo spoedig mogelijk te plaatsen.  
We hopen dan ook echt dat de komende week 
onze pannakooi wordt geplaatst. 
 
 

 
 

 

Zpannend Zernike: 
Op 6 en 7 oktober vindt het evenement ‘Zpannend 
Zernike’plaats in Groningen. Dit is een interessant 
en boeiend evenement vooral voor 
basisschoolleerlingen en hun ouders. Er is van 
alles te beleven: een weekend dat bol staat van 
wetenschappelijk onderzoek. Op 
Zpannendzernike.nl kunt u alle informatie vinden. 
 

 
 

Kinderboekenweek: 
De kinderboekenweek is weer begonnen. Het 
thema dit jaar is ‘Vriendschap’.  Op donderdag 4 
oktober hebben we de aftrap gedaan. Een groepje 
kinderen van verschillende leeftijden hebben 
onder leiding van juf Anneke het lied van de 
kinderboekenweek ingestudeerd. Ze maakten 
daarbij gebruik van verschillende instrumenten. 
Daarna gingen de kinderen samen allerlei 
gezelschapsspelletjes doen.  
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Bruna: Sparen voor je schoolbieb: 
Bruna organiseert tijdens de Kinderboekenweek 
de jaarlijks terugkerende scholenactie: Sparen 
voor je schoolbieb. Hoe werkt ‘Sparen voor je 
schoolbieb?’: 
-Ouders kopen tijdens de kinderboekenweek een 
kinderboek bij een Bruna winkel en leveren de 
kassabon in op school. 
-School verzamelt alle kassabonnen van 3 t/m 14 
oktober. 
- De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 
november ingeleverd worden bij een Bruna 
winkel. 
- Alle bedragen worden opgeteld en de school 
krijgt een waardebon. 
-Voor 20% van het totaalbedrag mag de school 
kinderboeken uitzoeken. 
 

 
 

Gezond koken: 
Ook dit jaar gaan we weer gezond koken onder 
leiding van Stefan Steinigeweg en Henk de Jonge 
in het buurthuis. Gisteren zijn een aantal kinderen 
uit groep 3/4 al begonnen. 
U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer 
uw kind aan de beurt is. 
 
De planning is als volgt: 
Donderdag 18 oktober: 2e deel groep 3/4 
Donderdag 1 november: 1e deel groep 5/6 
Donderdag 8 november: 2e deel groep 5/6 
Donderdag 15 november: 1e deel groep 7/8 
Donderdag 22 november: 2e deel groep 7/8 
 

 
 

Gevraagd: Plastic zakjes: 
Juf Suzanne van groep 1/2 is op zoek naar plastic 
zakken. Wie heeft er nog een aantal over. Ze 
mogen ingeleverd worden bij juf Suzanne. 
 

 
 
 

 Studiedagen team: 
Op dinsdag 6 november zijn alle leerlingen vrij in 
verband met een studiedag van alle leerkrachten 
van SOOOG. 
Noteert u deze data alvast in uw agenda! 
 

 
 
In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende 
studie/vergaderdagen gepland: 
Woensdag 6 februari 
Woensdag 26 juni 
Woensdag 10 juli 

 

Mijnschool ouderportaal: 
Als het goed is, hebben alle ouders een code 
ontvangen om hun account voor het ouderportaal 
te activeren. Mocht u geen mail hierover hebben 
gehad of het is niet gelukt om het portaal te 
activeren, wilt u dat dan op school doorgeven? 
Dan gaan we daar een oplossing voor zoeken. 
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Gezocht: nieuw MR-lid: 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw lid 
voor onze medezeggenschapsraad (MR).  
De MR vergadert ongeveer 1 keer per maand/ 1 
keer per 6 weken. 
 
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze 
bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR 
praat met het schoolbestuur over onder meer de 
begroting van de school. De MR hoort jaarlijks de 
begroting en beleidsplannen van het 
schoolbestuur te ontvangen zodat het op de 
hoogte is van de hoofdlijnen van het 
onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor 
staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de 
onderwijskundige doelstellingen van een school. 
Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met 
instemming door de MR kunnen worden 
opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de 
MR ook bij plannen voor fuseren met een andere 
school, bij het vaststellen of aanpassen van het 
schoolreglement en het beleid dat de school heeft 
om ouders op school te laten helpen. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren 
over de hoofdlijnen van de begroting en over de 
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over 
nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 
school. 

Wilt u meer informatie over het lid zijn van de MR, 
dan kunt u ook contact opnemen met dhr. Boelo 
Tijdens of mevr. Anouk Edens. Zij zitten beide in 
onze medezeggenschapsraad. 

Heeft u zin en tijd om onze MR te komen 
versterken, neemt u dan contact op met Anja 
Korteweg. Als er zich meerdere ouders melden, 
zullen er verkiezingen worden gehouden. 

 
 Leesmotivatie: 
We merken op school dat veel kinderen lezen niet 
leuk vinden. Wij zien het als onze taak om de 
kinderen te laten zien en ervaren dat lezen wel 
leuk is. Deze week hebben de kinderen van groep 
7 en 8 allerlei kinderboeken uit zwerven gestuurd 
in het kader van ons zwerfboekstation en de 

kinderboekenweek. We hopen daardoor veel 
kinderen aan het lezen te krijgen. 
 

 
 

 
 
Wecycle: 
Onze school doet ook weer mee aan de Wecycle 
actie, waarbij allerlei elektrische apparaten 
worden ingezameld op school, zoals printers, 
lampen etc. In de gang staat een grote doos 
waarin u kleine elektrische apparaten kunt doen. 
De teller staat op het moment op 25 apparaten, 
ons doel is 75 apparaten. Helpt u ons mee? Alles 
waar een stekker aan zit of een batterij heeft mag 
erin! 
Alvast bedankt voor de moeite! 

 

 
 
Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:  
De inloopochtend wordt één keer per maand 
gehouden op woensdag. U kunt dan op school 
een kopje thee of koffie drinken en van gedachten 
wisselen met andere ouders en de 
schoolcoördinator. De volgende  inloopochtend is 
op woensdag 31 oktober  van 8.30 tot 9.00 uur. 
U bent van harte welkom !   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
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 21 november 2018 
 19 december 2018 
 23 januari 2019 
 27 februari 2019 
 20 maart 2019 
 10 april 2019 
 15 mei 2019 
 19 juni 2019 
 

 
 

 
 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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