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Schoolberichten 
19 oktober – nr. 142 

 

Pannakooi: 
De pannakooi is inmiddels geplaatst. Hier zijn we 
natuurlijk heel blij mee. Er wordt door alle 
kinderen al volop gebruik gemaakt van de 
pannakooi.  
Nog een extra bedankje voor Boelo Tijdens, Mark 
van der Flier en onze conciërge Bennie van Veen. 
Zonder hun hulp was het niet gelukt om dit 
allemaal zo goed voor elkaar te krijgen. 
 

 
 

Kinderboekenweek: 
De kinderboekenweek hebben we vandaag op 
een leuke wijze afgesloten.  Juf Anneke heeft een 
speurtocht geregeld waar alle kinderen aan mee 
konden doen. Ook hebben de kinderen van groep 
1/2 het lied ‘Mag ik meedoen’ gezongen voor de 
ouders. 

 

 
 
 

 

 
 

 

Wecycle: 
Onze school heeft alweer een flink aantal 
apparaten verzameld, maar we zitten nog niet op 
75 apparaten. Wie o wie helpt ons? Alles waar 
een stekker aan zit of een batterij heeft, mag erin! 
Alvast bedankt! 

 

 
 

 
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 1 november: 1e deel groep 5/6 
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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: 
Het is handig om het account voor het 
ouderportaal wel te activeren in verband met 
belangrijke berichtjes zoals bijv. bij ziekte van een 
leerkracht. U kunt op uw telefoon de Mijnschool 
app downloaden. U ontvangt dan op uw telefoon 
een melding als er iets belangrijks wordt 
geplaatst. 
Mocht u problemen met uw account of het lukt 
gewoon niet goed, neemt u dan even contact op! 
 

 
 
 
 
 Nieuw MR-lid: 
Er heeft zich een nieuw MR lid aangemeld, nl. 
dhr. Meulenkamp, de vader van Stanli uit groep 5. 
We zijn heel blij dat dhr. Meulenkamp deel wil 
uitmaken van de Medezeggenschapsraad. 
 

 
 
De MR bestaat verder nog uit de volgende leden: 
Boelo Tijdens, Anouk Edens, Erna Meijer, Edwin 
Nijlunsing en adviserend lid Anja Korteweg 

 

Nieuw Ouderraadslid: 
Er is ook een nieuwe ouder in de ouderraad 
gekomen. Mevr. Sharon Sarpathie, de moeder 
van Pien, zal voortaan de ouderraad helpen met 
allerlei activiteiten. 
De ouderraad bestaat verder uit de volgende 
leden: 
Inge de Haan (voorzitter) 
Annetta Schneider 
Liecha Woortman 
Agnes van den Boogaard 
Sandra Rombouts 
Roelke Wolthuis 
Martine Meijerhof 
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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: 
 
 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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