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Schoolberichten 
20 januari – nr. 212 

 
BSO KC Drieborg en KC 
Houwingaham: 
We zijn heel blij dat BSO ‘de witte tovertuin’ uit 
Bellingwolde hopelijk vanaf begin februari de 
buitenschoolse opvang gaat verzorgen op KC 
Drieborg.  
Er is BSO op de volgende dagen: 
 
Maandag:    12.00 – 18.00 uur 
Dinsdag:      14.00 – 18.00 uur 
Donderdag: 14.00 – 18.00 uur 
Vrijdag:        12.00 – 18.00 uur 
 
Op woensdag is er op het moment nog geen BSO 
omdat er te weinig belangstelling is.  
 
Er is geen vakantieopvang op school. De 
vakantieopvang is wel mogelijk op BSO ‘de witte 
tovertuin’ in Bellingwolde. 
 
Vrijdag 27 januari komt de GGD langs voor de 
keuring. Als dat gebeurd is en de BSO wordt 
goedgekeurd, kan de BSO vrij snel starten. De 
nieuwe leidster van de BSO zal zich binnenkort 
aan u voorstellen. 
 
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u op 
school een informatiepakket krijgen.  
 

 
 

 
Voorleesontbijt op woensdag 25 
januari: 
Woensdag 25 januari is het begin van de 
Nationale voorleesdagen. Wij hebben op die dag 
een voorleesontbijt voor alle kinderen. Wethouder 
Jurrie Nijboer van de gemeente Oldambt komt bij 
het voorleesontbijt op onze school voorlezen aan 
alle kinderen. 
 

 
 
 

 Schoolschaatsen groep 7/8: 
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op 2,9 
en 16 februari schoolschaatsen op de ijsbaan in 
sportcentrum Kardinge in Groningen. Dit is ook 
een activiteit die mogelijk is dankzij de 
ouderbijdrage. We zijn nog op zoek naar ouders 
die willen helpen met het vervoer! 
 

 
 
 Meeloopdagen voortgezet 
onderwijs: 
De kinderen van groep 8 hebben deze periode 
meeloopdagen in verband met de keuze voor het 
voortgezet onderwijs. Ze gaan kijken op 
verschillende locaties van het Dollard College, nl. 
in Bellingwolde, Woldendorp en Winschoten. 
 

 
 Verandering werktijden meester 
Edwin en juf Fokje: 
Juf Fokje werkt vanaf 1 februari nog 2 dagen in de 
klas. Ze maakt gebruik van de regeling duurzame 
inzetbaarheid. 
Meester Edwin heeft de afgelopen periode 3 
dagen per week gewerkt, maar hij werkt vanaf 
volgende week weer 4 dagen op school.  
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 Naschoolse activiteiten: 
De naschoolse activiteiten (NSA) zijn de komende 
maand in de gymzaal van de Akkerschans in Bad 
Nieuweschans.  
Hieronder vindt u een overzicht van de data en 
tijden. Tevens vindt u het overzicht van het 
sportteam van de gemeente Oldambt. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Andere gymleerkracht op 
donderdag:  
Meester Abdullah stopt bij ons als gymleerkracht 
vanaf 1 februari. De kinderen krijgen dan les van 
juf Lisa. 
 

 
 Schoolfruit stopt begin februari: 
De kinderen krijgen nog tot en met 10 februari 
schoolfruit aangeboden. Daarna krijgen we geen 
gratis schoolfruit meer. 
We zouden het fijn vinden als u uw kind(eren) iets 
gezonds voor in de pauze mee naar school wilt 
geven, bijv. fruit of een broodje. We stimuleren als 
school namelijk het eten van gezonde 
tussendoortjes. 
 

 
 

 
Traktaties i.v.m. een verjaardag: 
Wat betreft traktaties mogen ouders zelf kiezen 
wat ze doen. Wilt u er alleen wel rekening mee 
houden dat de hoeveelheden niet te groot zijn? 
Een tussendoortje als traktatie is voldoende. 
Voorverpakte traktaties gaan mee naar huis. 
'Verse' traktaties worden in de klas opgegeten. 
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 Vrijwillige ouderbijdrage KC 
Drieborg: 
We hebben nog niet van alle ouders een 
ouderbijdrage ontvangen. We weten dat het een 
vrijwillige bijdrage is, maar we zouden het heel fijn 
vinden als er toch nog wat meer geld binnenkomt. 
Van de ouderbijdrage betalen we namelijk de 
schoolreizen, het Sinterklaasfeest, kerst, Pasen, 
Koningsspelen, laatste schooldag e.d. 
Mocht u al hebben betaald dan bedanken we u 
daar hartelijk voor. 

De bedragen voor de verschillende groepen dit 
jaar zijn: 

Groep 1/2: € 50,- 

Groep 3/4/5: € 55,- 

Groep 6/7: € 70,- 

Groep 8: € 75,- 

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! 

 
 
 Margedagen/studiedagen KC 
Drieborg: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen/studiedagen ingepland. Deze 
margedagen vindt u ook op het jaaroverzicht dat u 
per mail heeft ontvangen. Op deze dagen zijn de 
kinderen vrij van school in verband met een 
studiedag/vergaderdag van het schoolteam. 
 
Noteert u deze dagen alvast in uw agenda! 
 
Woensdag  22 februari 
Woensdag  22 maart  
Vrijdag  23 juni 
Maandag  26 juni 
Woensdag  19 juli 
 

 

Standaard mededelingen: 
 
 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! 
 

 
 
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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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.  
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