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Schoolberichten 
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Kerstviering Obs Drieborg: 
De kerstviering wordt op donderdag 20 december 
gevierd. We beginnen om 17.00 uur en het zal tot 
ongeveer 18.45/19.00 uur duren. 
Net als vorig jaar willen we de ouders weer 
vragen iets lekkers te bereiden voor de 
kerstmaaltijd. Er hangen inmiddels lijsten op de 
deuren van de klassen waarop ingetekend kan 
worden. De gemaakte gerechten kunt u tussen 
16.45 en 17.00 uur in de klassen brengen. Wilt 
u ook denken om een opscheplepel en bij een 
warm gerecht om een warmhoudplaatje? 

Zou u donderdagochtend alvast een bord, 
bestek, beker en een bakje (voorzien van 
naam) in een plastic tas mee willen geven. Dan 
kunnen wij 's middags alvast samen met de 
kinderen de tafels dekken. Na het kerstdiner kan 
al het vieze servies weer in de plastic tas. Na het 
zingen kunt u de schalen en de plastic tas met het 
servies weer ophalen in de klassen. 

Ouders kunnen op het plein chocolademelk of 
glühwein halen. Na afloop van het kerstdiner, 
rond 18.15 uur, zullen alle groepen kerstliedjes 
laten horen op het plein voor ouders en 
andere belangstellenden. Dit zal rond 
18.45/19.00 uur afgelopen zijn. 

Het programma ziet er dan zo uit: 
17.00 – 18.15 uur: Kerstmaaltijd in de groepen 
18.15 -  18.45/ 19.00 uur: De groepen zingen 
liedjes op het plein voor de ouders en andere 
belangstellenden. 
 

 
 

Groep 6 kerstknutselen in Bunde: 
De kinderen van groep 6 gaan volgende week 
vrijdag, samen met de kinderen van groep 6 van 
de Houwingaham, kerstknutselen op de 
basisschool in Bunde. Ook gaan ze, samen met 
de Duitse kinderen, een liedje zingen, nl. O, 
tannenbaum. 
Belangrijk: De kinderen van groep 6 moeten die 
dag eerder op school zijn. We vertrekken namelijk 
om 8.05 uur richting Duitsland. We zijn rond 12 
uur weer terug in Drieborg. 
 

 
 

Rapporten inleveren: 
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Als u het 
rapport van uw zoon of dochter nog thuis heeft, 
zou u het rapport dan z.s.m. weer mee willen 
geven naar school? 
 

 
 
 

 Naar welke school ga jij straks? 
Kom langs op het Dollard College in 
Bellingwolde! 
Dollard College Bellingwolde werkt met het 
Zweeds onderwijs Kunskapsskolan. Dit is 
onderwijs waarbij iedere leerling per vak op 
zijn/haar eigen niveau en tempo kan werken én 
waarbij veel structuur wordt geboden door 
intensieve coaching. Om iedereen te laten kennis 
maken met deze manier van werken worden een 
aantal activiteiten georganiseerd: 

* 21 en 24 januari: sneakpreviews 
(meeloopdagen) voor leerlingen uit groep 8 

* 28 januari, 18.30 uur: Open dag voor iedereen 
die eens bij ons wil komen kijken. 
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Alle activiteiten worden georganiseerd op de 
vestiging in Bellingwolde, Dorpsplein 7. Je kunt je 
alvast aanmelden voor de activiteiten via 
bellingwolde@dollardcollege.nl 

Vriendelijke groet, 

Ellie Wind, teamleider Dollard College 
Bellingwolde 

 

 
 
Schoolfruit: 
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de 
kinderen weer schoolfruit. Dit houdt in dat de 
kinderen dan fruit van school krijgen. U hoeft uw 
kind dan geen fruit of koekje mee te geven. Mocht 
uw kind geen fruit lusten, wilt u dan een boterham 
meegeven? We willen de kinderen stimuleren om 
op die drie dagen zoveel mogelijk fruit te eten en 
geen koekjes e.d. 
Alvast bedankt! 
 

 
 
 
Ouderbetrokkenheid/ inloopochtend:  
De inloopochtend wordt één keer per maand 
gehouden op woensdag. U kunt dan op school 
een kopje thee of koffie drinken en van gedachten 
wisselen met andere ouders en de 
schoolcoördinator. De volgende  inloopochtend is 
op woensdag 23 januari van 8.30 tot 9.00 uur. 
U bent van harte welkom!   
 
De volgende inloopochtenden zijn gepland op: 
 
 27 februari 2019 
 20 maart 2019 
 10 april 2019 

 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.  

 
Kerstvakantie: 
Op vrijdagmiddag 21 december zijn de kinderen 
van groep 5 t/m 8 vrij. Dan begint de 
kerstvakantie! De kerstvakantie duurt tot en met 4 
januari. Alle kinderen worden maandag 7 januari 
weer op school verwacht. 
 

Het team van Obs Drieborg 
wenst iedereen hele fijne 
kerstdagen en een gelukkig 
en gezond 2019! 
 

 
 

  

 Geplande studiedagen schooljaar 
2018 – 2019: 
 

mailto:obsdrieborg@sooog.nl
mailto:a.korteweg@sooog.nl
mailto:obsdrieborg@sooog.nl


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

 

 
 
In de loop van het jaar zijn dan nog de volgende 
studie/vergaderdagen gepland: 
Woensdag 6 februari 
Woensdag 26 juni 
Woensdag 10 juli 
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