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Schoolberichten 
20 mei – nr. 206 

 
Lessen carrousel Dollard College: 
De kinderen van groep 8 gaan op dinsdag 24 mei 
een lessencarrousel volgen op het Dollard 
College in Winschoten. Ze draaien dan een 
middag mee op de locatie van hun nieuwe school.  
 
 

 
 
 Schoolfruit: 
We krijgen op school geen schoolfruit meer 
geleverd. De periode van schoolfruit is namelijk 
inmiddels weer afgelopen. We zouden het fijn 
vinden als u een gezonde pauzehap meegeeft 
naar school, bijv. iets van fruit of een broodje, 
maar liever geen snoep. 
We hebben ons inmiddels wel weer aangemeld 
voor het schoolfruitprogramma van volgend 
schooljaar. Hopelijk worden we ingeloot en krijgen 
we volgend schooljaar vanaf november t/m april 
weer schoolfruit voor alle kinderen. 
 

 
 
 Geen Pokemon kaarten meer mee 
naar school: 
We hebben er als team voor gekozen om geen 
Pokemon kaarten meer op school en in de klas te 
willen. Dit zorgt voor te veel afleiding en soms 
voor conflicten.   

We hopen dat u ons hierbij wilt helpen door ervoor 
te zorgen dat uw kind de Pokemon kaarten thuis 
laat! 
 

 
 

 
Project kriebelbeestjes: 
In alle groepen wordt er druk gewerkt aan dit 
project. Er zijn inmiddels rupsen, vlinders en 
mieren in de groepen te zien. Er wordt in alle 
groepen over insecten geknutseld en in groep 7/8 
hebben ze zelfs meelwormen en sprinkhanen 
mogen proeven!  
Op woensdag 1 juni zal de afsluiting van dit 
project plaatsvinden ( van11.30 uur tot 12.15 
uur). Noteert u deze datum alvast in uw agenda! 
 

 
 
 
 Nieuw MR lid gezocht: 
We zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar 
iemand die zitting wil nemen in onze 
medezeggenschapsraad (MR). 

De MR hoort jaarlijks de begroting en 
beleidsplannen van het schoolbestuur te 
ontvangen zodat men op de hoogte is van de 
hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe 
de school ervoor staat. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de 
onderwijskundige doelstellingen van een school. 
Dat betekent dat deze doelstellingen alleen met 
instemming van de MR kunnen worden opgesteld 
of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR 
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bijvoorbeeld ook bij plannen voor het fuseren met 
een andere school, bij het vaststellen of 
aanpassen van het schoolreglement en het beleid 
dat de school heeft om ouders op school te laten 
helpen. 

De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. 

Heeft u tijd en zin om als MR-lid mee te helpen en 
mee te denken over allerlei schoolse zaken, dan 
bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden 
bij Anja Korteweg. Wilt u meer informatie dan kunt 
u ook contact opnemen met ouders die nu zitting 
hebben in de MR, nl. mevr. Anouk Edens, dhr. 
Cisko Meulenkamp en dhr. Piet Vissers. 

 
 

Vismigratiedag Nieuwe Statenzijl: 
Op zaterdag 21 mei is er een vismigratiedag in 
Nieuwe Statenzijl van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Daarom komt er op maandag 9 mei een 
gastdocent een workshop/les geven over dit 
thema.  
De kinderen zijn welkom op de vismigratiedag om 
de wereld van de vis te ontdekken. Sommige 
vissen zijn afhankelijk van zout en zoet water. Ze 
moeten dus vrij uit kunnen bewegen tussen de 
Dollard en de Westerwoldse Aa. Maar hoe dan? 
Dat laten ze zien tijdens deze open dag bij het 
sluizencomplex in Nieuwe Statenzijl.  
Er zijn die dag activiteiten voor jong en oud: 
 

• Aankomst van glasaaltjes 

• Een kijkje in de onderwaterwereld 

• Bootexcursie langs de visvriendelijke 
oevers in de Westerwoldse Aa. 

• De Westerwoldse Aa als één groot 
vissenlaboratorium. 

• Kijkje bij de sluizen. 

• Lange afstandswandeling langs de 
Westerwoldse Aa met eindpunt Nieuwe 
Statenzijl. 

• En onthulling vismigratiedecor door 
burgemeester, dijkgraaf en 
schoolkinderen. 

 

 
 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben 
een vlag gemaakt over het thema vismigratie. 
Deze vlag mogen ze op de vismigratiedag 
inleveren voor 14.00 uur, want ze kunnen daar 
een prijs mee winnen (een instant camera). De 
prijsuitreiking zal ’s middags rond 15.30 uur 
plaatsvinden. 

 
 Buitenschoolse opvang Drieborg: 
Het Provinciaal Gastouderbureau is druk bezig 
met het in orde maken van de vergunningen. De 
aanvraag is inmiddels ingediend bij de gemeente 
en binnenkort vindt de keuring door de GGD 
plaats. 
 
Wilt u gebruik maken van de BSO? Neemt u dan 
contact op met het Provinciaal gastouderbureau. 
Het mailadres is: 

info@provinciaalgastouderbureau.nl. Ze zijn 

telefonisch te bereiken onder het volgende 

nummer: 0598 - 785031 

 
 
 
Standaard mededelingen: 
 
 Het belang van huiswerk: 
Bij ons op school krijgen kinderen regelmatig een 
beetje huiswerk mee naar huis. Voor de kinderen 
in de bovenbouw is het belangrijk dat ze het 
huiswerk gaan leren plannen met het oog op het 
voortgezet onderwijs. Op deze wijze doen ze daar 
ervaring mee op en kunnen ze daarvan leren. 
 
In de groepen 3,4 en 5 krijgen de kinderen bijv. 
soms woordjes mee om te oefenen of om de 
tafels te leren of vragen we ouders om samen met 
de kinderen een blad te lezen. Hier wordt een 
beroep gedaan op de ouders om dit samen met 
hun kind te gaan doen. Het is voor de kinderen 
erg belangrijk om bijv. extra te oefenen. We 
begrijpen heel goed dat het voor ouders niet altijd 
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meevalt om hier tijd voor vrij te maken, maar het 
is voor de ontwikkeling van de kinderen heel 
belangrijk om het huiswerk wel te oefenen. We 
hopen dat u hiervoor tijd wilt vrijmaken. Sommige 
zaken zoals bijv. het leren van de tafels vergt ook 
herhaling en oefening thuis. We hebben u als 
ouders hierbij nodig! 
We hopen dat u ons hierbij wilt helpen! 
 

 
 
Bibliotheek op school/ boeken ruilen 
op dinsdag: 
Elke dinsdag mogen alle kinderen een boek 
kiezen uit de bibliotheek om mee te nemen naar 
huis. Wilt u er om denken om elke week het boek 
weer mee naar school te geven?  
 

 
 

Ouderbijdrage Kindcentrum 
Drieborg:  
Op onze school vragen wij een vrijwillige 
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,- 

Groep 3/4: € 50,- 

Groep 5/6: € 50,- 

Groep 7: € 65,- 

Groep 8: € 70,- 

Zou u de vrijwillige ouderbijdrage willen 
overmaken op het volgende rekeningnummer: 

NL57 RABO 03062672 17 t.n.v. Stichting O.B.S. 
Drieborg. Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

Margedagen Kindcentrum Drieborg: 
Dit schooljaar zijn er ook weer een aantal 
margedagen ingepland. Deze margedagen vindt u 
ook op het jaaroverzicht dat u per mail heeft 
ontvangen. 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! 
 
Dinsdag 21 juni vanaf 12.00 uur vrij. 
Woensdag 13 juli 

 

Sociaal Werk Oldambt/Marzanna: 
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. 

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