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Schoolberichten 
13 juli – nr. 137 

 

 Groep 5/6: Blote voetenpad: 
De groepen 5 en 6 zijn vrijdag 13 juli naar het 
blote voetenpad geweest net als vorig jaar. En ze 
hebben ontzettend veel plezier gehad. Sommige 
kinderen zaten lekker onder de modder. 
 

 
 

Margedag woensdag 18 juli: 
De kinderen zijn op woensdagmorgen 18 juli vrij 
van school, omdat de leerkrachten die ochtend 
een vergadermorgen op school hebben. 
 

 
 
Afscheid groep 8: 
Er nemen 9 kinderen uit groep 7/8 afscheid van 
onze school. De kinderen hebben hiervoor zelf 
een programma bedacht op woensdagmiddag 18 
juli. Ze worden om 12.00 uur op school verwacht. 
Het officiële afscheid, samen met de ouders,  
vindt om 19.00 uur ’s avonds plaats op school.  
 

 
 
 Wisselochtend: 
Op donderdag 19 juli zullen de kinderen van 
groep gaan wisselen voor ongeveer een uurtje. 
De leerlingen kunnen op deze wijze alvast kennis 
maken met de nieuwe leerkracht en ev. nieuwe 
klas in de school. 
 

 
 
Groninger verkeersveiligheidslabel: 
Onze school heeft als eerste school in het 
Oldambt het Groninger verkeersveiligheidslabel 
gehaald. Wethouder Kees Swagerman heeft het 
label uitgereikt. Hij werd daarbij ondersteund door 
Seef, de zebra (meester Bennie, heel erg 
bedankt!) en de leerlingen Stefano en Tessa. 
Verder hebben we schoolpleinset gekregen 
waarmee we verkeerssituaties op het plein 
kunnen nabootsen. 
Enkele foto’s:  
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Laatste week, tas mee naar school: 
Zou u uw kind in de laatste week een tas mee 
naar school willen geven. In de laatste week wordt 
alles opgeruimd en krijgen de kinderen hun 
spullen mee naar huis. 

 

 
 
 
Laatste schooldag vrijdag 20 juli: 
Op vrijdag 20 juli zijn er allerlei verschillende 
activiteiten op school, georganiseerd door de 
ouderraad. De kinderen zijn dan ‘s middags vrij 
van school. 
De zomervakantie loopt tot en met vrijdag 31 
augustus. De kinderen worden maandag 3 
september weer op school verwacht. 
 

 
 
 

Wecycle: 
Volgend jaar doet onze school ook weer mee aan 
de Wecycle actie, waarbij allerlei elektrische 
apparaten worden ingezameld op school, zoals 
printers, lampen etc. Dus mocht u gaan opruimen, 
nog niet alles weggooien! 

 

 
 
 
 Vakantiedip: Goed gelezen: 
Na de zomervakantie ervaren leerkrachten 
regelmatig dat kinderen achteruit zijn gegaan in 
hun leesvaardigheid. Dat is erg jammer, want het 
is demotiverend voor uw kind aan de start van het 
nieuwe schooljaar. Zo’n leesdip kan worden 
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voorkomen als uw kind ook tijdens de vakantie 
blijft lezen.  
Een goede website om zelf geschikte boeken op 
te zoeken is jaapleest.nl. Op die site bespreekt 
kinderboekenexpert Jaap Friso regelmatig nieuwe 
jeugdboeken. Maar het belangrijkste is om uw 
kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet 
te moeilijk is. Zo zorgt u ervoor dat de 
leesmotivatie optimaal is en blijft. Twee andere 
tips om het lezen tijdens de zomervakantie te 
bevorderen zijn: 
 • De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u 
gedurende de zomermaanden gratis een aantal 
boeken, ook kinderboeken, lezen op tablet of 
smartphone. Ook als u geen lid bent van de 
bibliotheek. Dat scheelt ruimte in de koffer! U kunt 
de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus 
(www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb).  
• Tijdschriften: lezen hoeft niet per se uit een boek 
te zijn. Lezen in tijdschriften en strips betekent net 
zo goed leeskilometers maken. Veel tijdschriften 
hebben in de zomermaanden bovendien dikke 
vakantieboeken voor extra veel lees- en 
doeplezier.  
 

 
 
 
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 19 september  van 8.30 tot 9.00 
uur. U bent van harte welkom !   
 
 

 
 

 
 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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