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Schoolberichten 
21 januari – nr. 200 

 
Nieuw meubilair: 
In de kerstvakantie is er nieuw meubilair voor het 
werken in de units gekomen. Er zijn een aantal 
zgn. treinbankjes met tafels gekomen en een 
aantal wiebelkrukken. Ook is er een mooie 
instructietafel in de vorm van een halve maan 
gekomen.  
Voor de onderbouw zijn er o.a. een leeshuisje, 
een boekenbak en extra krukjes gekomen. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Het werken in de units: 
In alle groepen wordt gewerkt aan het 
eigenaarschap van de kinderen. We geven de 
kinderen bepaalde keuzes, bijv. bij een spellingles 
zijn er bepaalde opdrachten verplicht en moeten 
de kinderen daarnaast nog 1 of 2 opdrachten 
kiezen om te maken. Hierbij willen we dan graag 
dat ze gaan nadenken over welke opdracht ze het 
beste kunnen doen of welke opdracht voor hen 
nog nodig is om een bepaald doel te bereiken. Er 
wordt ook met de kinderen geëvalueerd over hoe 
het ging en of de keuze die ze gemaakt hebben 
verstandig was. Op deze wijze willen we de 
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kinderen meer verantwoordelijk maken voor hun 
eigen werk, zodat ze er meer over nadenken 
waarom je een bepaalde opdracht moet maken.  
 
In de onderbouw gebeurt dit ook. Aan het begin 
van de week weten de kinderen welke werkjes ze 
tijdens de week moeten maken. Ze mogen dan 
zelf kiezen op welke dag ze dat doen. Elke keer 
wordt er op gewezen en wordt er gevraagd: ‘Ga je 
het werkje vandaag doen of morgen?’ Hou er wel 
rekening mee dat je aan het eind van de week alle 
werkjes af moet hebben. De kinderen leren op 
deze wijze ook al een beetje plannen. Alles 
gebeurt natuurlijk in overleg met de leerkracht.  
 
We maken hierbij gebruik van leertaal. Leertaal 
houdt in dat we kinderen duidelijk maken: 
 

- dat je dingen kunt leren door je in te 
zetten 

- dat je door moet zetten om iets te leren  
- dat je extra kunt oefenen 
- dat je leert van je fouten,  
- dat fouten maken erbij hoort, want anders 

kun je niet leren.  
 
We zeggen ook dat je het nog niet kan, maar dat 
als je veel oefent het wel kunt leren. Op deze 
wijze hopen we de kinderen positief te stimuleren 
om door te zetten als iets nog niet lukt. 
 
 

 
 
Corona update: 
We zijn blij dat we weer ‘gewoon’ naar school 
mogen. De kinderen zijn ook blij om elkaar weer 
te zien. Gelukkig zijn er op onze school nog 
weinig besmettingen. Er zaten wel een paar 
kinderen in quarantaine, maar verder valt het tot 
op heden mee met het aantal besmettingen. 
Laten we hopen dat het zo blijft!! 
 
In deze corona update is extra informatie 
toegevoegd over o.a. de zelftest.  
Volgens het nieuwste protocol Basisonderwijs en 
Speciaal (basis)onderwijs gelden op het moment 
de volgende uitgangspunten (net als voor de 
kerstvakantie): 
 

De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs 
aan alle leerlingen. 
 
De school is open, tenzij: 

- Het advies van de GGD over de 
besmettingen op school en beperking van 
het verspreidingsrisico hier aanleiding toe 
geeft. 

- De school organisatorisch geen andere 
mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat 
er teveel leerkrachten ziek zijn of in 
quarantaine moeten en er geen 
vervanging beschikbaar is. 
 

Wanneer onderwijs fysiek niet mogelijk is, 
schakelen scholen zo veel als mogelijk over naar 
onderwijs op afstand of bieden zij 
maatwerkoplossingen. 
 
Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het 
RIVM van kracht, nl. 

- Het is een dringend advies dat alle 
volwassenen in de school 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. 

- Het toepassen van een 
gezondheidscheck bij de deur wanneer 
ouders en andere volwassenen de school 
binnenkomen. 

- Het regelmatig wassen van de handen. 
- Alle leerkrachten dragen op de gang en in 

de personeelskamer een mondkapje. Het 
dragen van een mondkapje is een 
dringend advies voor kinderen in de 
groepen 6,7 en 8. Dit is dus geen 
verplichting! 

 
Daarnaast zijn er gespreide pauzes (bovenbouw 
en onderbouw) en worden er looproutes gebruikt 
(verschillende ingangen). 
 
Elk kind uit groep 5 t/m 8 krijgt wekelijks 2 
zelftesten mee naar huis. Het advies is om uw 
kind preventief 2 x per week thuis te testen. Dit is 
een advies en geen verplichting! 
 
Mensen die corona-gerelateerde klachten 
hebben, kunnen een zelftest doen of naar de 
GGD. Mag de zelftest worden ingezet bij alle 
klachten?  
Een zelftest kan in principe worden gebruikt bij 
alle klachten. Mensen die klachten hebben, 
kunnen naar de GGD gaan, maar mogen in plaats 
daarvan ook een zelftest doen. Met een negatieve 
zelftest mag je naar school komen. Bij een 
positieve zelftest is een GGD-test nodig en blijf je 
thuis. 
 
Waarom mogen zelftesten nu wel gebruikt 
worden bij klachten?  
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Het OMT heeft geadviseerd dat zelftesten kunnen 
worden ingezet bij het testen van cruciale 
medewerkers die niet in contact komen met 
kwetsbare personen, dit heeft ook betrekking tot 
leraren. De zelftesten dienen in beginsel een CE-
markering of ontheffing daarvan te hebben, waar 
een aantal eisen aan verbonden is. Meer 
informatie over waar je zelf op kunt letten als je 
een test wilt kopen, is te vinden op de pagina’s 
van Rijksoverheid. 
 
Mag iedereen na een negatieve zelftest weer 
naar school?  
Ja dat mag, tenzij er een quarantaineadvies of -
plicht geldt. Met een negatieve zelftest kan het 
onderwijspersoneel dat voor het primaire proces 
van lesgeven naar het werk moet weer naar 
school, indien mogelijk met gebruik van een 
mondneusmasker of gezichtsscherm tot de 
klachten over zijn. Leerlingen met klachten mogen 
ook met een negatieve zelftest naar school. Als 
een personeelslid of leerling te ziek is om naar 
school te gaan, blijft het uiteraard thuis. Blijven de 
(milde) klachten aanhouden, dan is het belangrijk 
om de volgende dag opnieuw een zelftest te 
doen. Worden de klachten erger, of ervaren 
mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig 
om toch een afspraak te maken bij de GGD. Als 
de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het 
belangrijk dat iedereen zich houdt aan de 
basisregels. Een negatieve zelftest sluit corona 
immers niet 100% uit. 
 
Mag een zelftest worden ingezet bij 
quarantaine?  
Nee, als je in quarantaine zit omdat je zelf besmet 
bent, en/of als je in quarantaine zit omdat je nauw 
contact/huisgenoot bent kan deze alleen worden 
opgeheven met een test bij de GGD. 
 
Als een leerkracht langere tijd afwezig is door 
ziekte zal er een wisselsysteem in werking treden 
om te voorkomen dat steeds dezelfde groep vrij 
heeft. De andere groepen zullen dan ook 
afwisselend een dag vrij zijn.  
We proberen het met elkaar zo goed mogelijk op 
te vangen en we hopen dat het niet vaak nodig zal 
zijn. We hopen op uw begrip!   
 
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact 
op met Anja Korteweg (a.korteweg@sooog.nl of 
06-44548930). Voor overige vragen wat betreft 
corona verwijzen we u naar de GGD Groningen, 
tel: 050-3674000. 
 
 

 
 

 
Mondkapjes op in school voor 
bezoekers: 
We willen u vragen om als u in school komt toch 
een mondkapje te dragen. Op deze wijze willen 
we voorkomen dat er mensen besmet raken met 
het coronavirus. Als u zit, mag het mondkapje wel 
af. 

 

 
 
Citotoetsen in januari: 
In de maand januari worden er altijd in de groepen 
3 t/m 8 Citotoetsen afgenomen. Dit zijn de zgn. M-
toetsen, (M = Midden). De kinderen worden 
getoetst op lezen, rekenen, spelling, 
woordenschat en begrijpend lezen. Aan de hand 
van de scores kunnen we dan weer, samen met 
de kinderen, bepalen hoe we verder gaan om de 
doelen te halen.  
 

 
 
 Buitenschoolse opvang Drieborg: 
We zijn druk bezig met de BSO. Helaas heeft de 
leidster die belangstelling had ander werk 
gevonden. Voor haar natuurlijk fijn, maar voor ons 
wat minder. We zijn samen met het Provinciaal 
Gastouderbureau op zoek naar een 
onderwijsassistente of pedagogisch medewerker 
die op de maandagmiddag vanaf 12 uur, 
dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur, 
donderdagmiddag vanaf 14.30 uur en op 
vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur de buitenschoolse 
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opvang wil doen. We vragen SPW 3 (MBO 3) 
onderwijsassistente of gelijkwaardig. 
Goed personeel vinden is op het moment erg 
moeilijk, zowel in het onderwijs als in de opvang. 
We doen heel erg ons best om het zo spoedig 
mogelijk in orde te hebben. 

 
 

 
Nationale voorleesdagen: 
Op woensdag 26 januari starten de Nationale 
voorleesdagen weer. De voorleesdagen worden 
van 26 januari t/m 5 februari gehouden.  
We starten op woensdag 26 januari op onze 
school met een voorleesontbijt. In verband met 
corona hebben we ervoor gekozen geen externen 
in de school te halen. Alle leerkrachten zullen in 
een andere groep gaan voorlezen, ook de 
peuterspeelzaal doet mee. De kinderen krijgen 
dan een croissantje en iets te drinken. Het is dus 
geen uitgebreid ontbijt.  
Het doel van de campagne is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen. Het thema dit jaar is 
‘Monsters’. Het prentenboek van het jaar is ‘Maar 
eerst ving ik een monster’ 
 
 

 
 
 
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?  
 

 
 
 

Gevraagd: extra kleding groep 1 t/m 
4: 
Op school hebben we altijd wat reserve 
ondergoed en lange broeken voor als er een 

ongelukje gebeurt. We zijn zo langzamerhand 
door onze voorraad heen. Wie heeft er nog 
onderbroeken en/of lange broeken over voor 
school? Het gaat om kleding voor de kinderen van 
groep 1 t/m 4.  
Als u iets over heeft, kunt u dat inleveren bij juf 
Heleen, juf Suzanne of juf Erna. 
 

 
 

Gymkleding meenemen op dinsdag 
en donderdag: 
De kinderen hebben op dinsdag- en 
donderdagmiddag gymnastiek van juf Lianne. Het 
komt regelmatig voor dat sommige kinderen hun 
gymkleren niet mee hebben. De regel is dat als je 
geen gymkleren mee hebt, je niet mag gymmen! 
Zou u er, samen met uw kind, om willen denken 
dat de gymkleren op dinsdag en donderdag mee 
naar school gaan? 
Alvast bedankt! 
 

 
 
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: 

Groep 1/2: € 45,- 

Groep 3/4: € 50,- 

Groep 5/6: € 50,- 
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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! 

 

Margedagen Kindcentrum Drieborg: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen 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 16 februari  
Woensdag 16 maart  
Dinsdag 21 juni vanaf 12.00 uur vrij. 
Woensdag 13 juli 

 

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 
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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