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We hebben de voorjaarsvakantie allemaal weer achter de rug. Ik hoop dat we alle-
maal even flink hebben kunnen bijkomen.  
 
We zijn blij dat we na de vakantie bijna alle kinderen weer hebben mogen verwel-
komen. Er waren een paar kinderen ziek, maar die zijn in de loop van de week ook 
weer fris gestart.  
 
Groep 7/8 is na de vakantie jammer genoeg gestart met één leerling minder. 
Voor de vakantie hebben wij helaas afscheid genomen van Mees. Mees is na de va-
kantie gestart op de Montessorischool in Borger. Wij vinden het natuurlijk enorm 
jammer dat Mees bij ons van school af in gegaan.  Voor de vakantie is Mees wezen 
kijken op zijn nieuwe school.  We hebben als school samen met de ouders verschil-
lende gesprekken gevoerd. Eén en ander heeft ze helaas doen besluiten om voor 
een andere school te gaan. De vrijdag voor de vakantie heeft Mees afscheid geno-
men van de klas. Samen met meester Guido hebben ze er even nadrukkelijk bij 
stilgestaan.  
Dit afscheid nemen is altijd een emotioneel moment. Voor de vakantie hebben Leen 
en Marije aan meester Guido gevraagd om onderstaand bericht naar de ouders van 
groep 7/8 te sturen. Deze hebben wij voor de volledigheid even opgenomen in het 
ouderbulletin. 
 
“Beste allemaal, 
 
Graag willen we jullie met deze mail op de hoogte stellen dat Mees na deze vakantie gaat 
beginnen op de Montessori school in Borger. Misschien hadden jullie van jullie zoon of doch-
ter al het een en ander gehoord over het vertrek van Mees. Het is voor ons moeilijke beslis-
sing geweest maar we denken dat Mees op de nieuwe school beter tot zijn recht komt. In 
de klas waar hij nu terecht komt zitten al 2 kinderen met dyslexie en we hopen dat hij zich 
daar thuis gaat voelen. Het neemt niet weg dat afscheid nemen moeilijk is en dat hij er na-
tuurlijk ook een  beetje tegen op ziet. Vrijdag is dus zijn laatste dag op de Drift en hij 
neemt afscheid met een zelf gebakken taartje. Mees gaat iedereen missen en hoopt dat we 
op welke manier dan ook nog een beetje contact houden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mees, Leen en Marije” 
 
Wij wensen Mees, maar natuurlijk ook Leen en Marije een heel goede tijd op de 
nieuwe school. 

De vakantie is weer voorbij. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnyMX3u8HSAhXBWhoKHXssBsAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjufaurore.blogspot.com%2F2014%2F09%2Fblog-post_25.html&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNFb1u4_h6benKsgvKYkT_GAJmU


 

 

Even tijd voor bezinning... 

Pagina 2 Ouderbulletin 

In een schooljaar heb je verschillende momenten waarop je terugkijkt hoe zaken lopen. Wat gaat goed en 
waar kunnen wij ons nog in verbeteren.  
 
Helaas komen mij via verschillende wegen onrustige verhalen ter oren. Het vertrek van een leerling van 
school doet wat met een school en zeker ook met de ouders van de school. Een vertrek kan verschillende 
oorzaken hebben. Een school kan gewoon niet meer passen, maar er kunnen ook zaken spelen waar je als 
ouders ontevreden over bent. Het is in zo’n geval voor ons heel belangrijk om ook goed naar onszelf te kij-
ken en na te gaan waar verbeterpunten liggen. Communicatie is in zo’n geval vaak een terugkerend begrip.  
Een veel terugkerend begrip, vaak gebruikt als dé oplossing voor de problemen, maar tegelijkertijd ook de 
meest lastige.  Afgelopen dinsdag hebben we samen met de directeuren van de verschillende scholen, met 
de GMR en met de Raad van Toezicht een thema-avond gehad, met als thema “Communicatie met ouders”. 
Dit was erg leerzaam! Het maakt je bewust van wat er allemaal al goed gaat, maar het doet je ook realise-
ren dat we er nog veel te verbeteren valt! 
 
Een goed moment om even stil te staan bij wat we hebben bereikt, maar ook wat we nog graag willen doen 
als team van De Drift op het gebied van communicatie met de ouders.  
Communicatie, omdat dit ook voor ons een vast terugkerend begrip is wat genoemd wordt als zaken stroef 
verlopen. En omdat, mede ook bij het vertrek van Mees, is gebleken dat dit nog stukken beter kan. 
 
We hebben het op ouderavonden en ook daarbuiten regelmatig gehad over het samen met de ouders willen 
staan, willen handelen in het belang van ieder individueel kind. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook de 
omgekeerde oudergesprekken geïntroduceerd. Om te leren van de ouders over hun kind, dat soms voor de 
leerkracht nieuw is in de klas. Maar ook voor de kinderen die voor het tweede jaar een leerkracht hebben, 
om te horen wat er anders, beter kan in de begeleiding en kindspecifieke aanpak. Om zo te komen tot een 
gezamenlijke realistische aanpak.  
 
We hebben regelmatig te horen gekregen dat ouders zich onvoldoende geïnformeerd voelen over wat er 
zich in de groepen afspeelt. Een van de dingen die we daarvoor geïntroduceerd hebben, zijn de 
“nieuwsberichten uit de groepen” . Eens in de zoveel tijd een mailbericht naar de ouders over nieuws uit de 
groep. We krijgen terug dat dit door veel ouders gewaardeerd wordt. Ook hebben we een vernieuwde 
schoolwebsite en een facebookpagina om ouders op de hoogte te houden. We hebben in ons vernieuwde 
Anti-Pestprotocol heel goed nagedacht over te stappen die we zetten als het gaat om communicatie. Tal 
van zaken waar we trots op zijn en waarvan we vinden dat we mooie stappen gezet hebben.  
 
Maar we zijn er nog niet. Het woord communicatie komt nog steeds regelmatig naar voren als het gaat om 
knelpunten. Tijd om onszelf de spiegel nog eens even goed voor te houden zou ik zo zeggen.  
 
Wat we wel eens vergeten in ons enthousiasme als leerkrachten is dat ouders (meestal) geen leerkracht 
zijn maar gewoon erg betrokken zijn bij hun eigen kind. Daarmee zijn de vragen die ouders hebben lang 
niet altijd kritiek, maar gewoon vragen. En als het wel kritiek is, dat zit daar altijd de zorg die ouders 
hebben voor het kind achter verborgen. We nemen wel eens te gemakkelijk aan dat dingen die we doen 
logisch of normaal zijn en realiseren ons soms te weinig dat de perceptie van ouders anders kan zijn. Daar-
door reageren we niet altijd adequaat op hun vragen. 
Uit onszelf ouders informeren over opvallende dingen die gebeuren,  gebeurt niet altijd.  Dat komt deels 
vanuit de zelfde vakblindheid. Vaak zijn het zaken waarvan wij als leerkrachten vinden dat het bij de nor-
male dingen in ons vak behoord. Het is niet direct een zorg, maar het hoort bij ons vak. Het is goed om na 
te gaan welke zaken we op welke momenten communiceren.  
 
Dat constateren is maar een deel van het oplossen. Veranderen is niet altijd eenvoudig, maar het begin en 
de wil is er. We willen oog en oor hebben en houden ons voor ieder individueel kind en samen met de ouders 
het kind zo goed mogelijk begeleiden op dit stukje van het pad in het leven. 
 
Elkaar op het juiste moment weten te vinden is daarbij een voorwaarde. Dit zal niet altijd lukken, dat rea-
liseer ik me ook. Maar we zorgen er wel voor dat we er oog voor houden.  
 
Ik sluit af door aan te geven dat ik blij ben dat de verhalen mij ook snel bereikt hebben, en dat iedereen 
er oog voor heeft. Een kleine school is de kern van het dorp, daar zijn we samen trots op. Gedoe en onrust 
moet zo snel mogelijk terecht komen bij de mensen die er wat mee kunnen, zodat we samen de schouders 
er onder kunnen zetten.  Bedankt voor de kritische blik en het openlijk uiten van de zorgen.  
 
We blijven gaan op volle kracht vooruit.  
 
Niels Koster 



 

 

Het fiets verkeersexamen staat dit 
schooljaar gepland op 6 en 12 april. Vanaf 
dit schooljaar bieden we dit verkeers-
examen aan aan de kinderen van groep 7 
en 8. Dit betekent dat het verkeersexa-
men eens in de twee jaar wordt aangebo-
den. Dit zorgt organisatorisch voor veel 
meer rust. Op 6 april maken de leerlingen 
het theoretisch verkeersexamen.  Dit 
examen bestaat uit 20 theorie vragen 
over tal van verkeerssituaties. Op 12 

april leggen de kinderen het prak-
tisch verkeersexamen af. De kin-
deren gaan daarvoor naar Rolde. Daar 
is een fietsroute uitgezet waarop de 
kinderen het examen afleggen. Onder 
begeleiding van vrijwilligers van VVN,  
verkeersouders en hulpouders wordt 
beoordeeld of de kinderen voldoen 
aan de eisen van het verkeersexamen 
van VVN.  

  

Voor het praktisch verkeers-
examen op 12 april zijn wij nog 
op zoek naar ouders van leer-
lingen uit groep 7/8 die als 
vrijwilliger willen ondersteunen.  

 

Bent u in de gelegenheid om een hel-

pende hand te bieden als vrijwilliger 
meldt u zich dan even aan meester 
Niels  

Verkeersexamen groep 7 en 8 

Juf Jorien is daarvoor nog op 
zoek naar enkele ouders die mee 
kunnen rijden naar Rolde.   

Bent u in de gelegenheid om een hel-
pende hand te bieden als vrijwilliger 
meldt u zich dan even aan bij juf 
Inge of juf Jorien 

 

Raadpleeg voor meer informatie de 
ouderbrief Schooltennis voor groep 
3/4. 

Vorig schooljaar hebben wij samen met 
de tennisvereniging in Rolde een ken-
nismaking met de tennissport georga-
niseerd.  

Dit schooljaar pakken we dat opnieuw 
op. De kinderen van groep 3/4 gaan op 
woensdagmorgen 22 maart naar Rol-
de voor een tenniscircuit. De kinderen 
maken onder leiding van een tennisle-

raar en vrijwil-
ligers van de ten-
nisvereniging ken-
nis met de tennis-
sport.  

Schooltennis groep 3 en 4 
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Op woensdag 22 maart 2017  
Schooltennis groep 3/4 

Tennisbaan Rolde 

12 maart  Jeroen 

14 maart  Lotte 

21 maart  Mara 

30 maart Mads 

31 maart Arnoud 

Verjaardagskalender 



 

 

In de voorjaarsvakantie zijn wij op studiereis geweest. De be-
stemming was Tampere, in Finland. Met een groep van 15 leer-
krachten hebben we deze reis gemaakt. We hebben voor deze 
reis gekozen, omdat het onderwijs in Finland erg goed staat 
aangeschreven. Op andere scholen kijken is altijd zinvol, maar 
nu waren we erg nieuwsgierig naar het Finse succes.  
Het Finse onderwijs is anders opgebouwd dan het Nederlandse 
onderwijs. In Finland hebben de kinderen leerplicht van 7 t/m 
16 jaar. Ze gaan dan naar primary school (basisschool) en se-
condary school (voorgezet onderwijs). Het grote verschil hier-
bij, is dat ze pas na secondary school een richting kiezen voor 
het vervolgonderwijs. Voor hun 7e kunnen kinderen naar een 
kinderopvang en een voorschool.  

We hebben twee basisscholen, een voorschool en een school 
voor voortgezet onderwijs bezocht. We hebben hier voorlich-
tingen gehad, we zijn rondgeleid door leerkrachten en leer-
lingen, we hebben lessen bijgewoond en we hebben veel gesp-
roken met leerkrachten en leerlingen. Op deze manier hebben 
we een goed beeld gekregen van het onderwijs in Finland.  
 
Het Finse onderwijs rust op een aantal pijlers: 
- Gelijkheid: gelijke kansen voor iedereen. 
- Begeleiding in plaats van controle: leerkrachten vinden het 
belangrijker om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling in 
plaats van ze te controleren. 
- Een hechte, informele relatie tussen leerkrachten en leer-
lingen. Veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  
- Vertrouwen: er is geen onderwijsinspectie. Leerkracht word je niet zomaar in Finland. Je volgt een 6-
jarige universitaire studie, waarvoor een strenge toelating geldt. Er wordt vanuit gegaan dat de leerkrach-
ten weten wat ze doen. Leerkrachten noemen die vrijheid en het vertrouwen ook als zeer positief. Ze heb-
ben de vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven. Ook het feit dat er geen gestandaardiseerde toetsen 
zijn noemen leerkrachten als positief. Dit hangt uiteraard weer samen met de vrijheid en vertrouwen.  
- Special needs klassen: voor leerlingen die extra zorg nodig zijn, zijn er speciale klassen ín de school.  
- Meer handen in de klas: de klassen zijn niet per se kleiner dan in Nederland, maar de leerkrachten hebben 
de beschikking over onderwijsassistenten in de klas.  
 

Deze pijlers waren duidelijk terug te zien in de scholen.  

Het was een leuke, leerzame en gezellige week! 

Näkemiin! Martine, Jorien en Inge    

Niet iedereen zat stil tijdens de vakantie... 

Ouderbulletin Pagina 4 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQx-KIysHSAhXDPxoKHVukDncQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.countryreports.org%2Fcountry%2FFinland.htm&psig=AFQjCNGTPZtDxlearNG6K6dk3F_NigtWzw&ust=1488879378657548


 

 

Elk jaar besteden we in maart aandacht aan het 
voorlezen in het Drents. Op dinsdag 21 maart a.s. 
Krijgen we weer bezoek van 4 fantastische voorle-
zers.  

 

 Gr. 1/2: Bas Luinge 

 Gr. 3/4: Riek Lubbers 

 Gr. 5/6: Fenny Smit 

 Gr. 7/8: Jan Hartlief  

 

Na afloop krijgen alle kinderen het tijdschrift Wiesneus 
uitgereikt.  

‘Meertmaond-Streektaolmaond’  

Woensdag 15 maart worden in de 
Boerhoorn de gemeentelijke rondes 
van de Nationale voorleeswedstijd 

gehouden. Dana vertegenwoordigd 
obs De Drift dit schooljaar. 

 

We wensen Dana heel veel succes!! 

           Zet ‘m op!! 
 

Nationale Voorleeswedstrijd 2017 
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Schoolreizen 2017 

De Schoolreizen voor 2017 zijn allemaal gepland: 

 groep 1/2 : 22 juni 2017 

 Groep 3/4: 3 juli 2017 

 Groep 5/6: 6 en 7 juli 2017 

 Groep 7/8: 2, 3 en 4 mei 2017 
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