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De eerste maandag na de vakantie zijn we goed gestart. We hebben vele mooie 

verhalen over de fijne kerstvakantie gehoord en we waren blij om te zien dat 

iedereen de vakantie goed doorgekomen was. Op een paar zieke kinderen na zijn 

we na de vakantie weer voltallig van start gegaan. Zo vlak na een vakantie staat 

ons Luizenopsporingsteam altijd weer paraat om even na te gaan of er geen on-

gewenste ‘gasten’ mee zijn gekomen naar onze school. Helaas konden we dit keer 

niet zeggen dat we luizenvrij waren. De ouders van de kinderen waarbij toch lui-

zen of neten zijn gesignaleerd zijn daarvan op de hoogte gebracht.  

Met een nieuw jaar staan er ook altijd weer mooie dingen op het programma. Als 

school zijn we een aantal jaren geleden gestart met het versterken van het so-

ciaal pedagogisch klimaat. Dit klinkt altijd als een hele mond vol, maar voor ons 

betekent dit, dat we nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen 

het fijn heeft op school en hoe we ons onderwijs zo kunnen vormgeven dat ie-

dereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dit schooljaar staan daarvoor 

twee items op de agenda, waar we met elkaar als team aandacht aan gaan beste-

den.  

De allereerste is “Dramalessen als oefensituatie en uitlaatklep”  Dramalessen 

zijn lessen waarbij we aandacht besteden aan theater en toneel. Kinderen leren 

op een speelse wijze emoties kennen. Ze leren ze uit te spelen en ze een plek te 

geven. Dramalessen vormen bij ons een waardevolle aanvulling op onze lessen 

voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de kerstvakantie hebben we een 

start gemaakt door zelf als team even weer wat ervaring op te doen. Juf Jorien 

heeft voor onze school een doorgaande lijn drama ontwikkeld. Op een woensdag-

middag hebben wij onder leiding van juf Jorien zelf een aantal activiteiten uit 

de lessenseries uitgespeeld. De komende periode zullen de leerkrachten de dra-

malessen zelf gaan inplannen in het weekrooster.  

Als tweede item gaan we ons verdiepen in het onderwerp “Leergesprekken met 

kinderen”. Door kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces willen we 

de kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven. Een van de dingen die we 

daarvoor doen is met kinderen periodiek gesprekjes voeren over wat ze hebben 

geleerd en wat ze nog graag zouden willen leren. Wat gaat goed en waar zouden 

ze nog graag beter in willen worden? Om deze gesprekjes goed vorm te geven 

willen we ons graag wat meer verdiepen. Op woensdagmiddag 18 januari hebben 

wij als team een nascholingsmiddag waarbij we wat meer zullen leren over hoe 

we deze gesprekjes het beste vorm kunnen geven.  
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Lezen is leuk! 
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Een jaar geleden hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 een leesmoni-

tor ingevuld, een enquête waarin de leesmotivatie van leerlingen wordt 

gepeild. Hieruit kwam naar voren dat de leerlingen van De Drift hoog 

scoren op het gebied van leesmotivatie. Ze lezen dus graag. Een mooi 

resultaat! Het team besteedt veel aandacht aan leesmotivatie. Dit 

krijgt onder andere vorm door middel van vrij lezen. Vrij lezen staat in 

elke groep dagelijks op het lesrooster. Leerlingen bepalen tijdens dit 

leesmoment grotendeels zelf wat ze lezen. Leerlingen die het moeilijk 

vinden om een keuze te maken krijgen hulp van de leerkracht. Ongeacht 

het leesniveau kan elke leerling vrij lezen, kleuters kunnen bijvoorbeeld 

vrij lezen door lekker in prentenboeken te bladeren. Het vrij lezen heeft een positief effect op de lees-

vaardigheid, schrijfvaardigheid, spelling, grammatica, woordenschat en kennis van de wereld. Woorden-

schat en kennis van de wereld zijn ook belangrijke voorwaarden voor begrijpend lezen. Alle redenen 

dus om hier aandacht aan te besteden. Gelukkig gebeurt dat op De Drift veelvuldig. Ook het komen-

de jaar blijft het bevorderen van leesmotivatie een belangrijk punt. Hiervoor zullen leerkrachten 

diverse activiteiten inzetten, zoals een boekenkring, speedda-

ten met boeken en coöperatieve werkvormen met boeken.  

Ook als ouder kunt u bijdragen aan de leesmotivatie van uw 

kind. Voorlezen speelt hierbij een belangrijke rol. Zelfs kin-

deren in de hogere groepen vinden het vaak nog fijn om voor-

gelezen te worden. Het is een gezellig en intiem moment. Ook 

kunnen kinderen zo kennis maken met boeken die te moeilijk 

zijn voor hun eigen technisch leesniveau. Voorlezen heeft een 

positief effect op leesplezier, woordenschat, (mondelinge) taalontwikkeling en kennis van de wereld.  

Praten over boeken is ook belangrijk om de leesmotivatie te stimuleren. Vraag echter niet aan uw kind 

waar het boek over gaat. Probeer vragen te stellen zoals: wat vond je verrassend, wat viel je op, wat vond 

je een mooi woord of mooie zin, welk personage spreekt je aan of juist niet.  

In januari nemen de leerlingen van groep 4 t/m 8 weer deel aan de leesmonitor. Ze vullen daarvoor een 

korte digitale vragenlijst in, die is ontwikkeld door de bibliotheek en Stichting lezen. Ook de leerkrach-

ten vullen een vragenlijst in over het leerkrachtgedrag m.b.t. leesbevordering. Met de gegevens wordt 

zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden niet zichtbaar. De namen en 

geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze worden alleen ingevuld om verdub-

belingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben 

tegen deelname van uw kind aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan juf Inge 

of meester Niels.  

Elk kind kan gratis een abonnement voor 

de bibliotheek aanvragen. Een voordeel is, 

dat u terecht kan bij elke bibliotheek in 

de provincie Drenthe. Er is vast een bi-

bliotheek die op uw winkelroute ligt, zoals 

in Rolde, Borger of Gieten. 

Een tip om te helpen bij het kiezen van 

een geschikt boek is de vijf-

vingerregel. Laat uw kind één bladzijde 

lezen van een boek en steek bij elk 

moeilijk woord een vinger op. Vijf vin-

gers? Dan is een boek waarschijnlijk te 

moeilijk.  



 

 

9 januari Nienke  

15 januari Jade 

20 januari Inge 

21 januari Julian 

24 januari Jeff 

28 januari Mette 

Verjaardagskalender 

Voor de kerstvakantie is Daan 4 

jaar geworden. Hoewel hij voor de 

vakantie al een aantal keren bij ons 

op school is geweest om wat te wen-

nen, is hij na de vakantie echt ge-

start in groep 1. In januari wordt 

Jidde ook 4 jaar en komt hij ook 

groep 1 versterken. 

Wij wensen Daan en Jidde veel ple-

zier bij ons op school 
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Wij gaan naar school 

Schaatsen voor groep 3/4  

Komende vrijdag 13 januari star-

ten de schaatslessen weer voor 

groep 3/4. We hebben een alter-

natief gevonden voor de schaats-

lessen in de Bonte Wever. In te-

genstelling tot de 5 schaatslessen 

van de Bonte Wever, bieden we nu 

3 schaatslessen aan op de ijsbaan 

van Kardinge, Groningen.  

 

 

De schaatslessen zijn op: 

 Vrijdagochtend 13 januari 

 Vrijdagochtend 20 januari 

 Vrijdagochtend 27 januari 

We hopen natuurlijk dat we dat 

wat de kinderen weer geleerd heb-

ben tijdens de schaatslessen, ook 

nog even kunnen laten zien op na-

tuurijs.  
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      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 LOT controle 10 11 Meester Gui-

do gr. 3/4 

12 Meester Gui-

do Jarig 

13 14 15 

16 

19.30 Voorlich-

ting VO Jan-

17 18  Juf Jorien gr. 

3/4 

19 20 21 22 

23  24 Voorstelling 

Cultuurmenu gr. 

5/6 & gr 7/8 

25 Meester Gui-

do gr. 3/4 

Voorleesdagen 

26 

Voorleesdagen 

20.00 MR verg. 

27 

Voorleesdagen 

28 Oud papier 29 

30 

 

Voorleesdagen 

31 Les 1 Cul-

tuurmenu groep 

5/6 

Voorleesdagen 
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