Nieuwe stagiaire onderwijsassistente stelt zich voor:
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Complimenten voor alle ouders en
kinderen:
We willen alle ouders en kinderen een groot
compliment maken. We vinden het heel knap en
heel fijn dat alle kinderen elke keer thuis op tijd
klaar zitten achter de computer en dat alle ouders
de kinderen elke dag weer stimuleren het werk te
doen en de kinderen ook begeleiden bij het
maken van het werk.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de
kinderen goed door deze tijd heenkomen.
Hopelijk mogen we vanaf 8 februari weer normaal
naar school, maar dat horen we volgende week
pas.
Alle collega’s hebben de afgelopen periode zo
goed mogelijk het onderwijs op afstand opgepakt
en vorm gegeven. Mocht u tegen problemen
aanlopen op wat voor gebied dan ook, geef het
aan bij de leerkracht van uw kind. We gaan dan
samen op zoek naar een passende oplossing.

Juf Fokje ziek:
Juf Fokje heeft helaas corona. Het gaat gelukkig
al weer de goede kant op en ze begint volgende
week al weer met de lessen op afstand. We
hopen dat juf Fokje snel weer opknapt. We
wensen haar van harte beterschap!!

Hoi allemaal,
mijn naam is Wendy Engelen, ik ben 17 jaar oud
en ik ben oud leerling van OBS Drieborg. De
komende maanden ga ik bij juf Erna stage lopen
voor mijn opleiding onderwijsassistent niveau 4.
Ik zal even kort wat over mijzelf vertellen. Ik woon
in Ganzedijk samen met mijn ouders en mijn
broer. Mijn hobby is sporten, ik doe aan acro en
volleybal in Drieborg en ik ga ook nog naar de
sportschool in Winschoten.
Ik hoop de komende tijd veel plezier te hebben en
veel te leren bij jullie.
Tot snel!

Afscheid van meester Ronald:
Meester Ronald Mors, PABO stagiaire in groep
7/8, neemt volgende week afscheid van onze
school. We bedanken Ronald voor alles wat hij
voor onze school heeft gedaan.
We wensen Ronald veel succes met zijn volgende
stage. Daarna kan hij dan als leerkracht aan de
slag.

Hieronder nog een persoonlijk
woord van meester Ronald:
En dan is het alweer 28 januari. Het einde van
mijn stage in groep 7/8 van OBS Drieborg is
aanstaande. Nog enkele lesjes resten mij.
Het begon allemaal op 7 september en de tijd is
omgevlogen. Ik maakte kennis met de kinderen
en meester Edwin, mijn coach, zoals dat bij onze
Pabo genoemd wordt.
Begon ik wat aarzelend- want waar hadden ze
mij in hemelsnaam geplaatst- allengs en eigenlijk
al vrij snel wist ik dat dit een leuke stage ging
worden.
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Voor mij hield Nederland tot voor kort op bij Bad
Nieuweschans. Dat kende ik wel van het
thermaalbad maar dat er verder nog iets was:
geen idee. U heeft het vast al veel vaker gehoord.
Maar zoals gezegd voelde ik mij al heel snel erg
op mijn gemak, niet op de laatste plaats te danken
aan meester Edwin en zijn kinderen, uw kinderen
eigenlijk. Ik werd wel heel snel opgenomen en
geaccepteerd. Ook de rest van het team nam mij
in haar midden op. Ik heb inmiddels al op een
aantal scholen stage gelopen maar de sfeer en
betrokkenheid hier is erg fijn om te ervaren. Ook
de doe-maar-gewoon mentaliteit past mij zeer. Ik
heb vele lessen gegeven: rekenen, taal, spelling,
geschiedenis, binair tekenen, muziek etc. ik heb
geen idee of uw kind er iets over heeft losgelaten
thuis: sommige kinderen vertellen alles, anderen
niets eigenlijk. Ik was nog niet klaar maar mijn tijd
hier zit erop. Ik hoop dat ik de kinderen iets heb
meegegeven voor onderweg, dat ik ze heb
kunnen inspireren; dat is uiteindelijk waar ik het
voor doe. Dat en het verzorgen van een klimaat
waar iedereen welkom is en gezien wordt. Dat is
mijn wens en misschien wel droom voor mijn nog
korte professionele toekomst.
Ik heb genoten van de kinderen. Het is een leuke
groep zo. Ze mogen zich echt gelukkig prijzen dat
het zo goed gaat! Hopelijk gaan de oudsten ook in
het Voortgezet Onderwijs een leuke tijd tegemoet.
Het is tenslotte jammer dat ik eigenlijk weinig met
ouders te maken heb gehad. Dat is echt een
manco aan deze knotsgekke periode waarin we
zitten. Afstandsonderwijs: geen leraar vindt het
echt leuk, ook ik niet, maar we maken er het beste
van en hopen dat het niet te lang gaat duren.
Ik wens u het allerbeste en wellicht tot ziens. Je
weet het maar nooit in dit leven.
Een groet van meester Ronald Mors

de leerlingen gauw onderwijs kan geven op de
manier zoals wij die gewend zijn.

Margemiddag 11 februari gaat niet
door:
We hopen dat we vanaf 8 februari weer normaal
naar school mogen, maar dat weten we nog niet
zeker. Op donderdagmiddag 11 februari staat er
een margemiddag gepland maar deze
margemiddag gaat nu niet door. We hebben
hiervoor een andere datum gepland, nl.
dinsdagmiddag 2 maart.

 Stratenmaker gezocht:
We zijn nog steeds op zijn naar iemand die de
tegels bij de buitenkeuken er weer netjes in wil
leggen. Wie kent iemand die tegen een kleine
vergoeding dit weer in orde wil maken?

Standaard mededelingen:
EU- schoolfruit:

Kennismaking nieuwe Pabostagiaire Paul Veldkamp:
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Paul Veldkamp,
22 jaar en ik kom uit Winschoten. Ik zit in het
laatste jaar van de pabo. Vanaf dinsdag 9 februari
begin ik met mijn laatste stage in groep 7/8. Ik zal
de lessen op de dinsdag, woensdag en
donderdag verzorgen. Naast het vele studeren en
stagelopen, ben ik in mijn vrije tijd ook behoorlijk
actief. Ik zit op voetbal en ga regelmatig een
rondje hardlopen. Daarnaast vind ik het ook leuk
om met vrienden af te spreken. Ik kijk ernaar uit
om te beginnen met mijn stage en ik hoop dat ik

Elke week krijgt uw kind drie dagen per week
schoolfruit. We krijgen elke week 3 soorten fruit
en/of groentes afgeleverd voor de kinderen. De
schoolfruitperiode gaat door tot en met 16 april.
We eten het schoolfruit op de woensdag,
donderdag en vrijdag.
Het is de bedoeling dat alle kinderen het fruit
proeven, maar mocht uw kind het fruit niet lusten,
geeft u dan voor de zekerheid een boterham o.i.d.
mee naar school.
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Margedagen Obs Drieborg:

Jeugdfonds sport & cultuur:

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 2 middagen vrij.

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?

Het gaat om de volgende dagen:
Dinsdagmiddag 2 maart v.a. 12 uur
Donderdagmiddag 17 juni v.a. 12 uur
Woensdag 7 juli

Registratielijsten bij de ingangen:
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.

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
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.

Mondkapjes op in school voor
bezoekers:
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.

 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:

€ 45,-
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Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7:

€ 50,€ 50,€ 65,-

Groep 8:

€ 70,-

obsdrieborg@sooog.nl ) dan wordt dat zo spoedig
mogelijk geregeld.

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!

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

 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
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