Margemiddag dinsdag 3 november:
Let op: De kinderen zijn dinsdagmiddag 3
november om 12 uur vrij i.v.m. een
vergader/studiemiddag van het team.
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Dit schooljaar zijn er ook weer een paar
margedagen ingepland. 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!
De kinderen zijn dit schooljaar nog 1 hele dag
en 3 middagen vrij.

Fay: voorleeskampioen:

Het gaat om de volgende dagen:

Fay Smith is de nieuwe voorleeskampioen van
onze school. Ze gaat door naar de regionale finale
begin 2021 in de Klinker. We hopen tenminste dat
de regionale finale dan wel door kan gaan.
Fay, van harte gefeliciteerd en heel veel succes
en plezier bij de regionale finale!

Dinsdagmiddag 3 november v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 11 februari v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 17 juni v.a. 12 uur
Woensdag 7 juli

Oudergesprekken:
In de week van 9 november zijn de
oudergesprekken. Vanwege de
coronamaatregelen vinden de gesprekken niet
op school plaats maar zullen de gesprekken via
de telefoon, teams, whats app e.d. plaatsvinden.

Gezond eten in de pauzes:
In de week van 9 november krijgen we weer
schoolfruit. Het schoolfruit wordt op dinsdag
geleverd. Dat houdt in dat we op woensdag t/m
vrijdag fruit in de groep hebben.
De schoolfruitperiode gaat door tot en met week
15: 12 t/m 16 april. We willen u vragen om uw
kind ook op de andere dagen zo mogelijk een
gezonde pauzesnack mee te geven en mocht uw
kind fruit niet lekker vinden, geeft u dan een
broodje mee. We zien de laatste tijd te veel zoete
koekjes en frisdrank namelijk. We hopen dat u
ons daarbij wilt helpen!

Gezond koken:
We zijn weer gezond aan het koken in het
buurthuis o.l.v. Steffan Steinigeweg en Henk de
Jonge. We zullen daarbij goed letten op de
coronaregels. Het schema ziet er als volgt uit:
Groep 8: donderdag 5 november
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 Week van de mediawijsheid:

Registratielijsten bij de ingangen:

In de week van 6 t/m 13 november is het de week
van de mediawijsheid. In groep 7/8 besteden we
daar aandacht aan door mee te doen aan
Mediamasters.
Mediamasters is een serious game over de
kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal
voor groep 7 en 8.
Tijdens de landelijke wedstrijd van 5 t/m 13
november worden de leerlingen in 5 speldagen
meegenomen in een spannend verhaal. De klas
die tijdens deze week de meeste bits scoort, mag
zich een jaar land de meest mediawijze klas van
Nederland noemen en wint een mooie prijs.

In verband met de coronamaatregelen is het
verstandig om bij te houden welke mensen er bij
ons op school binnen komen. Bij de ingangen
vindt u voortaan losse briefjes om uw naam op te
schrijven als u de school binnenkomt. U kunt het
briefje dan in een inleverbox doen. Na twee
weken worden de briefjes vernietigd.

Mondkapjes op in school voor
bezoekers:

Naschoolse activiteiten Drieborg:
Op dinsdag 3 november zijn er weer
naschoolse activiteiten in de gymzaal van
Drieborg.
Binnenkort ontvangt u dan het overzicht van
de volgende periode in Bad Nieuweschans.

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.

Jeugdfonds sport & cultuur:
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten
sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen helpt!
Zij betalen de contributie/lesgeld en eventueel
benodigde attributen voor kinderen en jongeren
tussen de 0 en 18 jaar.
Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig
geld is, lid worden van een sportclub of op dans,
muziek of theater. Hoe werkt het?
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat
kan alleen gedaan worden door een zogenaamde
intermediair; een tussenpersoon die professioneel
betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of
begeleiding van het kind of gezin. Hij of zij kent de
spelregels en weet of je kind in aanmerking komt.
Patrick Doddema, onze vakleerkracht gym, is
intermediair voor het Jeugdfonds en kan de
aanvraag regelen. Zijn mailadres is
p.doddema@hvdsg.nl
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het
bedrag op basis van de hoogte van de
contributie/het lesgeld en eventueel de
benodigdheden. Voor een sportaanvraag is max.
€ 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar
beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag,
wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of
cultuuraanbieder betaald. Je ontvangt eventueel
ook een waardebon voor attributen die ingeleverd
kan worden bij een winkel in de buurt. De
intermediair kan daar meer over vertellen.

Wecycle bijna afgelopen:
U kunt volgende week nog kleine elektrische
apparaten inleveren op school. Half november
worden de dozen met de apparaten opgehaald.
Wecycle wil kinderen leren dat e-waste niet thuis
hoort in de vuilnisbak, maar gerecycled moet
worden. In ruil voor het inzamelen van de
apparaten krijgen de kinderen een mooie
beloning.

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna:

 Ouderbijdrage Obs Drieborg:
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.
De bedragen voor de verschillende groepen dit
jaar zijn:

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

€ 45,€ 50,€ 50,€ 65,-

Groep 8:

€ 70,-

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
We hopen dat de spreekuren op school vanaf
september weer mogen.

Zou u de ouderbijdrage willen overmaken op het
volgende rekeningnummer:
NL57 RABO 03062672 17 t.n.v. Stichting O.B.S.
Drieborg. Mocht het problemen opleveren om de
ouderbijdrage te voldoen, neemt u dan even
contact op met school. Bij voorbaat onze hartelijke
dank!

 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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Nieuwsbrief van de bibliotheek:
Zie de flyer.
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