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 Project ‘de Kunstweken’:
Er wordt inmiddels flink gewerkt aan het project
‘De Kunstweken’. De kinderen leren allerlei
dingen over verschillende kunstenaars. In groep
½ staat de kunstenaar Mondriaan centraal. In
groep ¾ kunstenaar Keith Haring, in groep 5/6
kunstenaar Miro en in groep 7/8 kunstenaar
Matisse. Ook de peuterspeelzaal ‘Leutje lichtjes’
doet mee, zij werken o.a. over Mondriaan.
Er worden leuke kunstwerken gemaakt! Onze
school verandert langzaam in een kunstgalerie!
Op woensdag 29 mei vindt de afsluiting van het
project plaats. Alle ouders zijn dan van 11.30 tot
12.30 uur welkom op school om alle kunstwerken
te bewonderen.
Noteert u alvast deze datum in uw agenda!!!!

Boeken meenemen op dinsdag:
Veel kinderen vergeten op dinsdag hun boek weer
mee te nemen naar school. Sommige kinderen
hebben hun boek al heel lang thuis. Zou u uw
volgende week dinsdag het boek weer mee willen
geven naar school?
Mocht het boek kwijt of kapot zijn, dan zijn wij
helaas genoodzaakt hiervoor 10 euro in rekening
te brengen, zodat er een nieuw boek kan worden
gekocht.

 Herinnering: Ouderbijdrage Obs
Drieborg:

De groepen 7 en 8 gaan volgende week vrijdag
op bezoek bij kunstenares Marloes Buigel van
atelier Blossom. Ze gaan haar atelier bekijken en
krijgen uitleg over hoe een kunstenaar werkt. Het
bezoek is ’s morgens vanaf ongeveer 10.15 uur
tot ongeveer 12.00 uur. De kinderen picknicken
dan gezellig op de terugweg naar school.

Schoolreizen:
De schoolreis voor groep 1 t/m 6 staat gepland op
dinsdag 25 juni en heeft als bestemming
‘Wildlands’ in Emmen.
De schoolreis van groep 7 en 8 staat gepland op
donderdag en vrijdag 6 en 7 juni. Zij gaan naar
kamp ‘Zuiderhorn’ in Warffum.

Op onze school vragen wij een 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. We zijn helaas wel genoodzaakt om de
ouderbijdrage iets te verhogen aangezien alles
duurder wordt.
De bedragen voor de verschillende groepen dit
jaar zijn:

Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7 :
Groep 8 :

€ 45,€ 50,€ 50,€ 65,€ 70,-

Zou u, als u nog niet heeft betaald, de
ouderbijdrage willen overmaken op het volgende
rekeningnummer:
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 Geplande studiedagen schooljaar
2018 – 2019:

Mocht het problemen opleveren om de
ouderbijdrage te voldoen, neemt u dan even
contact op met school.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende
studie/vergaderdagen gepland:
Woensdag 26 juni
Woensdag 10 juli

Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:
De inloopochtend wordt één keer per maand
gehouden op woensdag. U kunt dan op school
een kopje thee of koffiedrinken en van gedachten
wisselen
met
andere
ouders
en
de
schoolcoördinator. De volgende inloopochtend is
op woensdag 19 juni van 8.30 tot 9.00 uur. U
bent van harte welkom!
De volgende inloopochtenden zijn gepland op:
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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