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 Het schooljaar is weer begonnen! 
We zijn het schooljaar weer goed begonnen. Alle 
kinderen en leerkrachten zijn gelukkig weer 
gezond en wel op school. 
Er zijn drie nieuwe leerlingen bij ons op school 
gekomen, nl. Qiondrick Nicasia in groep 3, Luca 
Salier in groep 4 en Dean-Ayden Salier in groep 
2. Allemaal van harte welkom! 
We hopen dat deze drie jongens een fijne tijd 
mogen hebben op onze school!  
 

 
 

 
Mijnschool ouderportaal: 
Het Mijnschool ouderportaal is weer geopend. 
Mocht u nog geen toegang hebben, wilt u dat dan 
op school even doorgeven? Dan zorgen we 
ervoor dat u weer toegang krijgt. 
De inschrijving voor de omgekeerde 
oudergesprekken is alweer begonnen. Denkt u 
eraan om u aan te melden? 
 

 
 

Gymtijden 2019 – 2020: 
Dit jaar worden alle gymlessen verzorgd door 
vakleerkrachten van het Huis van de Sport 
Groningen. Op dinsdag komt Lianne Hartog en op 
donderdag Patrick Doddema. 
Het schoolteam heeft ervoor gekozen om alle 
gelden voor het verlagen van de werkdruk in te 
zetten voor het geven van de gymlessen door 
vakleerkrachten. De leerkracht heeft op dan 
ongeveer 45 minuten tijd om alvast de 
administratie of lesvoorbereiding te doen. Hier zijn 
we heel blij mee. 

Zou u op dinsdag en donderdag uw 
kind zijn/haar gymkleding mee willen 
geven naar school? 
 
Dinsdag: 
11.15 – 12.00 uur: groep 7/8 
12.45 – 13.45 uur: groep 3/4 
13.45 – 14.45 uur: groep 5/6 
 
Donderdag: 
10.30 – 11.15 uur:  groep 1/2 
11.15 – 12.00 uur: groep 3/4 
12.45 – 13.45 uur: groep 7/8 
13.45 – 14.45 uur: groep 5/6 
 

 
 
 Nieuwe onderwijsassistente Manja: 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is 
Manja Langkamp, ik woon in Groningen en ben 
vanaf augustus werkzaam als onderwijsassistent 
op de OBS Drieborg. Hiervoor was ik werkzaam 
op OBS de Linde in Nieuwe Pekela. Deze week 
heb ik in de groepen 3 t/m 8 een dag mogen mee 
draaien, zodat ik de kinderen en leerkrachten kan 
leren kennen.  Volgende week ga ik met 
individuele leerlingen en groepjes kinderen 
werken. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag 
en vrijdag.  
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 Gezonde pauzehap: 
We zijn een gezonde school op het gebied van 
sport en bewegen en welbevinden. We vinden het 
ook belangrijk dat de kinderen gezond eten. We 
zouden het zeer fijn vinden als de kinderen in de 
kleine pauze een gezonde pauzehap opeten bijv. 
iets van fruit of een boterham (geen snoep a.u.b.) 
Volgende week kunnen we ons weer inschrijven 
voor Schoolfruit. We hopen dat we weer ingeloot 
worden, zodat we de kinderen dan weer een groot 
deel van het jaar een gezonde pauzehap kunnen 
aanbieden.  
 

 
 

Chromebooks in groep 5 t/m 8: 
We zijn het nieuwe schooljaar in de groepen 5 t/m 
8 begonnen met het werken op chromebooks. De 
leerlingen rekenen op de chromebooks in de 
nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. De kinderen 
krijgen op de normale wijze les van de leerkracht, 
maar in plaats van het maken van de opdrachten 
in het schrift, maken ze de opdrachten op hun 
chromebook. Het voordeel hiervan is dat de 
computer alles registreert en analyseert. De 
leerkracht kan hier dan heel snel op inspelen. Ook 
krijgen de kinderen sneller feedback en kan er op 
verschillende niveaus worden gewerkt. 
Het is in het begin allemaal nog even wennen, 
zowel voor de kinderen als de leerkrachten, maar 
we hopen hiermee een mooie stap te hebben 
gemaakt. De chromebooks zullen ook voor 
andere vakken gebruikt worden zoals natuur, 
geschiedenis, aardrijkskunde e.d. Verder leren de 
kinderen werken met Word en Powerpoint om 
bijvoorbeeld verslagen of werkstukken te maken. 
 

 

 

 
 

Het aanschaffen van de chromebooks is een 
grote investering voor onze school. We hebben 
met de kinderen afgesproken dat ze er voorzichtig 
mee omgaan. Mocht een kind een chromebook 
opzettelijk beschadigen of stukmaken, dan nemen 
we contact op met de ouders, zodat dit via de WA 
verzekering van de ouders kan worden opgelost. 
 

Wecycle actie: 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Wecycle 
actie. Wecycle organiseert de inzameling en 
recycling van gebruikte elektrische apparaten en 
kapotte energiezuinige verlichting (e-waste). 
Wecycle wil kinderen leren dat e-waste niet thuis 
hoort in de vuilnisbak, maar gerecycled moet 
worden. Door e-waste te recyclen zijn er minder 
grondstoffen uit de natuur nodig, want 
grondstoffen uit oude apparaten en kapotte 
spaarlampen worden gebruikt om nieuwe 
producten van te maken. Op deze manier blijven 
elektrische apparaten ook in de toekomst 
betaalbaar. 
De kinderen kunnen kleine elektrische apparaten 
inzamelen in ruil voor een mooie beloning. Er 
staat een doos in de hal bij de ingang van groep 
7/8. Daar mogen kleine elektrische apparaten in 
worden gedaan, zoals bijv. een mixer, tondeuse, 
föhn e.d. Daarnaast wordt er automatisch 
gespaard voor een goed doel. 
We hopen dat u ons weer wilt helpen met het 
verzamelen van kleine apparaten! 
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Oude kasten en tafels te koop: 
Er zijn nog enkele oude kasten en tafels op school 
die we niet meer gebruiken. 
Mocht u belangstelling hebben voor een kast of 
tafeltje, neemt u dan even contact op met school. 
Voor een kast vragen we een kleine bijdrage van 
5 euro. Voor een tafeltje 2,50. 
 

 
 

 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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