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Schoolberichten 
19 april – nr. 153 

 
 

 Koningsspelen vrijdag 12 april: 
De Koningsspelen zijn goed verlopen. Het waren 
allemaal leuke activiteiten. Dit was allemaal weer 
mogelijk dankzij de hulp van veel ouders (vervoer 
en begeleiding van activiteiten). Hiervoor onze 
hartelijke dank! We hopen dat u ook een fijne dag 
heeft gehad. 
Op de sportdag werd aan het eind weer de 
estafette gehouden. Onze meiden uit groep 7 en 8 
Julia, Mirthe, Kimberly en Jiulie zijn daarbij eerste 
geworden. Heel knap! Gefeliciteerd! 
 

 
 

 Vervanging groep 3/4: 
Het is gelukt om een leerkracht te vinden om in te 
vallen in groep 3/4 tot de zomervakantie. Het lukte 
niet om op de vrijdagmorgen iemand te vinden en 
daarom hebben we twee dagen geruild. De week 
van groep 3/4 ziet er nu als volgt uit: 
 
Maandag: juf Esther Leeraar 
Dinsdag t/m vrijdag: juf Erna Meijer. 
We wensen juf Esther veel plezier met het werken 
in groep 3/4. Juf Esther heeft al eerder op Obs 
Drieborg gewerkt, nl. aan het begin van het 
schooljaar in groep 1/2. 
 

 
 

Paasspelletjes op Goede vrijdag: 
Op vrijdag 19 april hebben de kinderen ’s 
morgens paasspelletjes op school gedaan. De 
ouderraad had allerlei leuke (paas)activiteiten 
bedacht die de kinderen in gemengde groepen 
gingen uitvoeren. Het weer was natuurlijk ook 
prachtig. Aan het eind van de ochtend gingen alle 
kinderen nog eieren zoeken op het sportveld. 
Het was een gezellige morgen! Ouderraad, heel 
erg bedankt voor het organiseren van deze leuke 
activiteiten! De foto’s kunt u binnenkort op het 
ouderportaal en op Facebook vinden. 
 

 
 

 Dodenherdenking 4 mei: 
Op 4 mei vindt de jaarlijkse dodenherdenking 
plaats in Nieuw Beerta. Een aantal leerlingen, nl. 
Nienke, Juultje, Mirthe, Tessa, Ria en Anna uit 
groep 7 en 8, zullen een gedicht voorlezen tijdens 
de herdenking. 
 

 
 

 Schoolshirts: 
Als u nog een schoolshirt thuis heeft, zou u dit 
shirt na de vakantie z.s.m. gewassen weer mee 
naar school willen geven? 
 

mailto:obsdrieborg@sooog.nl


o.b.s. Drieborg – G. Topelenstraat 9 – 9688 RN Drieborg – 0597 521477 -  obsdrieborg@sooog.nl – twitter o.b.s. Drieborg 

 

 

 Voorlichting Halt over groepsdruk in 
groep 7/8: 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen 
dinsdagmiddag een voorlichting gehad over 
groepsdruk. In de voorlichting is gepraat over wat 
groepsdruk is en hoe je ermee om kunt gaan. Wat 
is goed en wat juist niet. Met een testje op papier 
werd het de leerlingen duidelijk hoe zij zelf met 
groepsdruk omgaan en hoe gevoelig zij zijn voor 
groepsdruk. 
 

 
 
 Geef een prentenboek cadeau: 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben allemaal 
het prentenboek ‘Kikker is kikker’ cadeau 
gekregen. Onze school deed mee aan de 
leesbevorderingscampagne ‘Geef een 
prentenboek cadeau’, omdat voorlezen ontzettend 
leuk en gezellig is, maar ook heel belangrijk voor 
de taalontwikkeling van kinderen! 
 

 
 
 
 Project ‘de Kunstweken’: 
Na de vakantie hebben de kinderen een 
kunstproject. Tijdens het project ‘de Kunstweken’ 

verdiepen de kinderen zich per twee groepen in 
een bekende kunstenaar. Alle kinderen krijgen op 
internet een persoonlijk museum zodat iedereen 
hun kunstwerk kan bewonderen. In dit museum 
kan het kunstwerk op allerlei leuke spulletjes 
worden besteld bijv. een muismat, een wenskaart, 
een placemat e.d. 
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!!!! 
 

 
 
 
Alle kinderen hebben een 
(schoenen)doos nodig voor het 
project, graag meenemen na de 
vakantie!!! 
 
Meivakantie:  
De meivakantie begint dit jaar op maandag 22 
april en duurt tot en met zondag 5 mei (Twee 
weken). 
De kinderen worden op maandag 6 mei weer op 
school verwacht. 
 

 
 
 
Ter informatie:Yogiroes kinderyoga: 
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Vanaf zondag 19 mei 2019 start Denise Loves  
van Yogiroes kinderyoga met het geven van 
kinderyoga lessen bij Budocentrum Chikara 
gevestigd in het pand Nico Jager aan de 
Bovenburen 104B in Winschoten. Hieronder stelt 
Denise zich aan jullie voor, geeft informatie over 
kinderyoga en haar visie hierop. Ik ben Denise 
Loves en 36 jaar. Na heel wat omzwervingen 
wereldwijd woon ik nu in Appingedam samen met 
mijn vriend Michiel. Naast dat ik kinderyoga geef, 
heb ik ook een opleiding logopedie afgerond en 
geef ik ademhalingstherapie aan mensen met 
longaandoeningen zoals astma en bronchitis. In 
de kinderyoga lessen verwerk ik al mijn 
ervaringen in een thema les. Yogiroes kinderyoga 
ben ik gestart omdat ik kinderen iets wil 
meegeven. In 2017 heb ik de basis kinderyoga 
opleiding gedaan bij Helen Purperhart van de Jip 
en Jan Academie in Almere. In 2018 heb ik de 
totale 200 uur (kinder)yoga opleiding gedaan. 
Spelenderwijs worden kinderen van 0 tot 100 jaar 
meegenomen in de wereld van (actieve) 
beweging, ademhaling, lichaamsbewustzijn en 
ontspanning. Het gaat om het hebben van plezier 
waarbij de oefeningen worden aangepast aan de 
leeftijd van het kind. Een yoga les geef ik aan de 
hand van een thema en bevat altijd dezelfde 
opbouw. We beginnen met een moment om tot 
jezelf te komen. Daarna warmen we de spieren op 
en volgen de yoga houdingen. Het gaat hierbij 
vooral om het rekken en strekken van de spieren. 
Het gaat om het accepteren van wat jouw lichaam 
kan in plaats van de houding perfect uit te voeren. 
Na de houdingen volgen er 
ademhalingsoefeningen en een aanraakspelletje. 
Middels een verhaal tekenen kinderen op elkaars 
rug. Dit doen ze over de kleding die ze aan 
hebben. Daarna is er een visualisatie met een 
positieve boodschap. De ene keer gaat het over 
het loslaten van pijn die je ergens voelt, de andere 
keer dat je voor jezelf een mooie plek mag 
creëren waar je je veilig kunt voelen. Om de les af 
te ronden en de les op je in te laten werken, volgt 
er een creatieve opdracht. Ik wil kinderen op 
jonge leeftijd leren dat er na inspanning 
ontspanning hoort te zijn. Als ze dat op jonge 
leeftijd al leren dan nemen ze dat mee voor de 
rest van hun leven. De houdingen zijn gericht op 
flexibiliteit en kracht. Door spieren sterker te 
maken wordt de houding beter en dit heeft invloed 
op wat het kind van zichzelf laat zien. Voor meer 
informatie kijk op mijn website: www.yogiroes.nl of 
neem contact met me op. Ik vertel je graag meer! 
Email me op denise@yogiroes.nl of bel me op 
telefoon 06-55101935. Ik kijk er naar uit om je te 
ontmoeten! 

 
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:  
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:  € 45,- 
Groep 3/4:  € 50,- 
Groep 5/6:  € 50,- 
Groep 7   :   € 65,- 
Groep 8   :   € 70,-   
 
Zou u, als u nog niet heeft betaald, 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! 
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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 15 mei van 8.30 tot 9.00 uur. U 
bent van harte welkom!   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
 
 15 mei 2019 
 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.  

 
  

 Geplande studiedagen schooljaar 
2018 – 2019: 
 

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