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Het Coronavirus: 
Het is niet nodig om op school of kinderdagverblijf 
speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Mocht 

dat wel noodzakelijk zijn, dan zal de GGD 
hierover informatie geven. 
Wat kunt u zelf doen? 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van 
het nieuwe coronavirus te voorkomen zijn 
hetzelfde als voor griep en verkoudheid. 

 

• Hoest en nies in de binnenkant van je 
ellenboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes. 

• Was regelmatig je handen met water en 

zeep. 
 
Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn 
klas besmet is? 
Typische klachten voor het nieuwe coronavirus 

zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals 
hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het 
zijn klachten die erg lijken op die van een griep. Er 
is pas een reële kans dat er sprake is van 
besmetting met het virus als het kind daarnaast 
de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest 

is met wijdverspreide verspreiding van het 

coronavirus: 

• China (inclusief Hong Kong en Macau) 

• Singapore 

• Zuid-Korea 

• Iran 

In Noord-Italië de provincies: de Aosta-vallei, 
Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-
Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en 

Ligurië. 

 
 

Bloembollenactie Obs Drieborg: 
In samenwerking met de ouderraad wordt er een 
leuke bloembollenactie georganiseerd. Alle 
kinderen hebben vanmiddag een bloembollen 

folder en bestellijst meegekregen.  
We hebben twee mooie doelen voor deze actie, 
nl.  

- Nieuwe boeken voor onze 
schoolbibliotheek. 

- Het project Ruimtevaart dat we gaan doen 

in mei. 
Zou u ervoor willen zorgen dat de bestellijsten 
uiterlijk vrijdag 13 maart weer op school zijn? 
In het boekje zitten 2 bestellijsten, maar op school 
zijn er nog meer bestellijsten op te halen, mocht u 
er meer nodig hebben. 

 

 
 
 
Clinics Aquilo: 
Op 11 maart krijgen de kinderen van de groepen 
5 t/m 8  een clinic van atletiekvereniging Aquilo.  
Na een mooie samenwerkingen met FC 
Groningen, Donar en Lycurgus heeft SOOOG 
voor dit schooljaar de sportieve samenwerking 
gezocht met atletiekvereniging Aquilo (AV Aquilo) 

uit Winschoten. Het doel van deze samenwerking 
is de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 
opnieuw een (TOP)sportbeleving te bieden. Deze 
keer staat atletiek centraal. 

Onze school heeft die ochtend, samen met de 
school uit Finsterwolde, de clinic. 
Het is handig als de kinderen die ochtend alvast 
hun sportkleding aan hebben. Het vervoer is al 
geregeld. Er komt een bus om de kinderen te 

halen. 
 
Het (TOP)sportproject tussen SOOOG en AV 
Aquilo wordt in juni 2020 afgesloten met een 
sportief en feestelijk Slot Event. 
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Gezond koken: 
Volgende week donderdag begint het gezond 
koken weer onder leiding van Stefan Steinigeweg 

en Henk de Jonge in het buurthuis.  
 
Do..  12 maart  groep 3/4 
Do. 26 maart groep 3/4 
 
Do.   2  april  groep 5/6 

Do.  9  april  groep 5/6 
 
Do. 16 april  groep 7/8 
Do.  23 april  groep 7/8 
 
U hoort van de leerkracht van uw kind wanneer 

uw kind aan de beurt is om gezond te koken. 
 

 
 
Inspectiebezoek donderdag 26 
maart: 
Op donderdag 26 maart komt de inspectie een 
bezoek brengen aan onze school. Ze gaan het 
themaonderzoek ‘Ruimte in meesterschap’ 
uitvoeren.  
Onder ‘Ruimte in meesterschap’ wordt de 

professionele ruimte ervaren waarbij het gaat om 
het strategisch HRM beleid, werkbeleving en de 
focus op en verbeteren van de onderwijskwaliteit 
en mogelijk de relatie tussen deze factoren. 
De inspectie zal hierover ‘s middags in gesprek 
gaan met de leerkrachten en de directie. 

 

 

 
Ouderbetrokkenheid/inloopochtend:
Zoals elk jaar zijn er ook dit schooljaar weer 
inloopochtenden. 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 
met Anja Korteweg (directeur a.i.). We willen de 
inloopochtenden graag verbinden aan een thema. 
Is er een onderwerp waarover u graag meer wilt 
weten, geeft u dat dan door aan Anja Korteweg 

(a.korteweg@sooog.nl) De volgende 
inloopochtend is op woensdag 25 maart van 
8.30 tot 9.00 uur. U bent van harte welkom! 

Dit jaar zijn de volgende inloopochtenden  

gepland op: 

Woensdag 22 april 
Woensdag 20 mei 
Woensdag 24 juni 

 

 
 

Naschoolse Activiteiten: 
De volgende naschoolse activiteiten zijn er na de 
voorjaarsvakantie. De activiteiten zijn in de 
Akkerschans in Bad Nieuweschans. 

 

 
 
De poster hangt ook weer op de deur van school. 

 
Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Elke woensdagmorgen van 8 tot ongeveer 11 uur 

is Marzanna op onze school. Ze werkt bij het 
Sociaal Werk Oldambt en kan u helpen bij zaken 
die u bezighouden en waar u zelf niet uitkomt. 
Heeft u vragen over persoonlijke 
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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. Loop 
gerust binnen op een woensdagochtend. Stelt u 
uw vraag liever eerst per mail. Haar mailadres is: 
m.gintowt@sociaalwerkoldambt.nl 

 

 
 
 
 
 
 
Studiedagen schooljaar 2019-2020: 
Het komend schooljaar is er nog één 
studie/vergaderdag gepland. Op deze dag zijn de 

kinderen vrij van school. 
Het gaat dit schooljaar om de volgende dag: 
Woensdag 1 juli 
 
Noteert u deze dag alvast in uw agenda! 
 

 
 

 
 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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