 Project ‘de Kunstweken’:
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 Schooltijden i.v.m. de warmte
volgende week:
We gaan volgende week nog niet over op een
tropenrooster, omdat het maandag denkelijk nog
geen 30 graden wordt. Dinsdag hebben de
kinderen van groep 1 t/m 6 de schoolreis naar
Wildlands.

Alle kinderen hebben tijdens het kunstproject hun
uiterste best gedaan om een mooi kunstwerk te
maken.
Vanaf vorige week kunnen de kinderen hun eigen
online museum openen. Hoe ze dit doen staat in
de persoonlijke museumfolder die alle kinderen
hebben meegekregen.
1. Ga naar de eigen website door de instructie te
volgen op de museumfolder.
2. Vul namen en emailadressen in van iedereen
die je voor het museum wilt uitnodigen.
3. Het museum is geopend!
Het online museum heeft ook een museumshop.
Bestellen van spulletjes met de kunst van de
kinderen erop kan t/m 27-06-2019. Ongeveer
twee weken later worden alle bestellingen op
school afgeleverd.

We willen u vragen om uw kind extra drinken
mee te geven en een flesje water dat weer
opnieuw gevuld kan worden.
Wilt u uw kind ook insmeren met zonnebrandcrème en dat ev. ook meegeven? Een petje
tegen de zon kan ook handig zijn.
Verder zorgen we ervoor dat we jerrycans met
water meenemen op een bolderkar, zodat de
kinderen de hele dag water kunnen drinken.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn
dinsdagmiddag om 13.30 uur vrij i.v.m. de
hitte.
Woensdag hebben de kinderen al vrij i.v.m. de
margedag.
Donderdagmiddag krijgen de kinderen ook vrij
i.v.m. de hitte. De kinderen hebben tijdens de
schoolreisdag al meer uren gemaakt en daardoor
kunnen ze donderdagmiddag vrij krijgen.
We kijken woensdag hoe de verwachting voor
vrijdag is. Als het onder de 30 graden is, gaan we
dan de normale tijden naar school.

Schoolreizen:
De groepen 1 t/m 6 gaan volgende week dinsdag
op schoolreis naar de dierentuin ‘Wildlands’ in
Emmen.
De kinderen moeten om 8.30/8.45 uur op school
zijn. De bus vertrekt om 9 uur en we zijn rond 17
uur weer terug op school.
Let op de extra voorzorgsmaatregelen i.v.m.
de voorspelde hitte op dinsdag (Zie kopje:
Schooltijden i.v.m. de warmte).
We gaan er een gezellige dag van maken!

Schoolshirts:
De schoolshirts worden op het moment gebruikt
voor de avondvierdaagse, maar volgende week
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hebben we de schoolshirts ook nodig voor de
schoolreis van groep 1 t/m 6.
Zou u het shirt thuis willen wassen zodat uw kind
het shirt met de schoolreis weer kan dragen?
De kinderen die niet meelopen met de
avondvierdaagse krijgen maandag een shirt mee
naar huis.
Let op: Vanwege de voorspelde hitte hoeft uw
kind niet persé het schoolshirt aan. De
schoolshirts zijn namelijk best dik en warm.
Dit is uw eigen keuze!
Alvast bedankt!!

voorkomen dat er steeds kattenpoep in de
zandbak komt. Alvast bedankt!

Parkeren van auto’s:
Zou u eraan willen denken om de auto niet te
parkeren voor de inritten van omwonenden van de
school? We kregen namelijk klachten van enkele
omwonenden dat hun inrit werd geblokkeerd
tijdens het ophalen van de kinderen, ’s morgens
en ’s middags, terwijl zij net weg wilden.

Bibliotheekbezoek groep 3/4:
De kinderen van groep 3/4 gaan op dinsdag 2 juli
naar de bibliotheek in Finsterwolde in het kader
van het vakantielezen.
Hiervoor zoeken we nog ouders die willen helpen
met het vervoer.
Heeft u tijd en zin om te helpen, geeft u dat dan
door aan juf Erna.
‘Vakantielezen is leuk’ is een programma van de
bibliotheek. Hoe voorkom je een zomerleesdip.
Veel kinderen zakken tijdens de vakantie in
leesniveau. Door in de vakantie ook te lezen kan
dit worden voorkomen.

Margedag woensdag 26 juni:
Woensdag a.s. zijn alle kinderen vrij in verband
met een studie- en vergaderdag van het
schoolteam.

Boeken meenemen op dinsdag:

Zandbak op het plein:
We merken dat er na schooltijd door meerdere
kinderen gespeeld wordt in de zandbak op het
plein. Alleen dan wordt de zandbak meestal niet
weer netjes afgedekt met het zeil. Als uw kind in
de zandbak speelt, zou u dan er op willen letten
dat de zandbak weer afgedekt wordt? Dit om te

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.
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 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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