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 Weer naar school: 
Vanaf maandag 8 juni mogen de kinderen weer 
helemaal op de normale wijze naar school. 
Natuurlijk zijn we hier blij mee, maar we vinden 
het ook nog wel een beetje spannend. We hopen 
dat het aantal besmettingen de komende weken 
niet meer omhoog gaat.  
Tot 8 juni gaan we op dezelfde wijze door. We 
blijven werken met een ochtend- en middaggroep 
en per week worden de ochtend- en middaggroep 
omgedraaid.  
We vinden het fijn dat we de kinderen weer elke 
dag een aantal uren zien!  
 

 
Schoolreis wordt verplaatst: 
De geplande schoolreizen gaan helaas niet door 
vanwege het coronavirus. We hebben als team 
besloten om de schoolreis te verplaatsen naar 
donderdag 10 september. We hopen dat de 
schoolreis dan wel door kan gaan. Aan het eind 
van het nieuwe schooljaar gaan we ook nog weer 
op schoolreis. 
Voor de kinderen van groep 8 zijn we nog aan het 
overleggen wat we gaan doen. We willen dat ze 
op een leuke manier afscheid nemen van school. 
De leerlingen van groep 8 krijgen een deel van de 
ouderbijdrage weer teruggestort, omdat het 
schoolkamp niet door kan gaan.  
 

 
 

 Citotoetsen in juni: 
Zoals u weet, worden er in januari en juni altijd 
Citotoetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. We 
hebben als team besloten om in juni toch de 
Citotoetsen af te nemen. We begrijpen heel goed 
dat door de coronacrisis het onderwijs anders is 
verlopen dan normaal, maar we zijn heel 
benieuwd hoe de kinderen er nu voorstaan. De 
kinderen hebben heel hard gewerkt, maar door 
het onderwijs op afstand hadden we er als 
leerkrachten minder zicht op. We gebruiken de 
Citotoets daarom als beginsituatie voor het 
nieuwe jaar. Dan weten we waar nog aan gewerkt 
moet worden. 
  
 

 
Rapporten graag inleveren: 
We missen nog een aantal rapporten. Als u het 
rapport van uw kind nog thuis heeft, wilt u dat dan 
weer meegeven naar school? 
 

 
 
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! 
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Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
Marzanna is op het moment niet elke week op 
school, maar mocht u haar nodig hebben, dan 
kunt u gewoon contact met haar opnemen. Ze kan 
u helpen bij zaken die u bezighouden en waar u 
zelf niet uitkomt.  
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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