
                                          

 

Wennen aan obs De Drift 
Sinds augustus 2018 ben ik directeur van obs De Drift. Het is goed van school te wisselen en nieuwe energie 

op te doen. In het begin was het wel wennen. Alles was nieuw en onbekend: de leerlingen, ouders, 

collega’s, de schoolorganisatie en het gebouw. Na een periode van aftasten heb ik zo langzamerhand mijn 

plekje gevonden. En zoals de “Grunnigers” zeggen: “Het kon minder!”.  

Ik ervaar obs De Drift als een leuke school met een positieve sfeer, met enthousiaste kinderen, betrokken 

ouders en vakkundige leerkrachten. Het team ondersteunt mij bij zaken die specifiek bij obs De Drift horen 

en voor een nieuwkomer onbekend zijn. Tijdens de personeelsvergaderingen blijkt dat het team en ik wat 

betreft de toekomst van ons onderwijs en onze school op één lijn zitten. We willen nog beter onderwijs 

gaan geven aan onze kinderen dan we nu al doen. De school moet een veilige plek zijn waar kinderen met 

plezier naar toe gaan en waar ze elke dag een stapje in hun ontwikkeling kunnen maken.  

De samenwerking met de medezeggenschapsraad ervaar ik als prettig. De MR denkt op een positieve 

manier mee over de ontwikkelingen op onze school. Het is fijn te merken dat een groot aantal ouders mijn 

kantoor inmiddels weet te vinden. 

De meeste energie haal ik uit de kinderen. Doordat ik regelmatig in de groepen kom kijken, weten veel 

kinderen al wie ik ben. De kleuters zwaaien naar me en op het plein komen de kinderen regelmatig om 

even een praatje met mij te maken. Ik voel me echt “hun meester Tonnie” en zo hoort het volgens mij ook 

te zijn. Ik ben er niet alleen voor mijn collega’s en voor u: ik ben er met name voor de kinderen! 

Kortom: ik kan niet anders zeggen dan dat het me uitstekend bevalt. De school is volop in beweging!  

 

Met vriendelijke groet,  

Tonnie Smit  

 

Richtlijnen afwezigheid of ziekte van een leerkracht  
Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij 

afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van invallers. In de praktijk blijkt echter dat 

het steeds lastiger wordt een invaller te vinden. Indien er geen vervangers meer beschikbaar zijn, gelden 

voor onze school de volgende richtlijnen:  

1. Er wordt altijd eerst gekeken of er een invaller beschikbaar is.  

2. Als dit niet het geval is, wordt gevraagd of er (parttime) collega’s bereid zijn extra te komen 

werken.  

 

 



Indien het niet lukt om een invaller te krijgen kan het zijn dat er gebruik gemaakt moet worden van het 

volgende noodscenario:  

 

1. De leerlingen van de groep van de afwezige leerkracht worden de eerste dag binnen de school 

opgevangen.  

2. Indien in de loop van de dag blijkt dat er voor de volgende dag nog geen invaller beschikbaar is, 

worden de ouders/verzorgers middels een mail of telefonisch in kennis gesteld dat de betreffende 

leerlingen tot nader order thuis moeten blijven.  

3. Mocht blijken dat vervanging alsnog geregeld kan worden, dan worden de betreffende 

ouders/verzorgers hiervan via de mail of telefonisch op de hoogte gebracht en komen die 

leerlingen de daarop volgende dag weer naar school.  

4. Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk weer hervat kan 

worden.  

 

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Tot op heden lukt dit 

naar vermogen. Mochten we in een uiterste geval op enig moment toch tot een incidenteel thuisblijven 

moeten besluiten, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

 

Inleveren cadeautje Bazaar:  
Volgende week vrijdag 12 oktober, is van 17.30 - 20.30 uur de jaarlijkse Bazaar 

op school. Voor het enveloppenspel mogen de kinderen een cadeautje 

inleveren op donderdagmorgen 11 oktober tussen  

08.15 - 08.30 uur. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 zetten hun cadeautje in de hal van de 

onderbouw en de kinderen van groep 5 t/m 8 in de hal van de bovenbouw. De 

kinderen ontvangen hiervoor een Joker (1 per leerling) die ze kunnen inleveren 

op de Bazaar voor een gratis spelletje. 

We hopen u vrijdag 12 oktober op onze bazaar te mogen ontmoeten. 

 

Data van marge(mid)dagen 
Op onderstaande data zijn de kinderen vrij: 

Vrijdagmiddag 21 december, maandag 11 februari, vrijdagmiddag 15 februari, woensdag 27 maart, 

donderdag 20 juni, vrijdagmiddag 12 juli. 

 

Vakantierooster 
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari 2019 

Pasen 19 t/m 22 april 2019 

Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart/pinkstervakantie 30 mei t/m 10 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2019 
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Stage  
Dinsdag 18 september is Wesley Dussel (PA2) aan zijn stage op De Drift begonnen. De eerste periode (t/m 

januari) loopt hij stage in groep 3/4. Hij zal op dinsdag en woensdag aanwezig zijn en twee keer een hele 

week. 

 

Op de fiets of met de auto naar school  
Bij de school beschikken we over twee fietsenhokken (fietsenstalling A t/m D,  

zie tekening hiernaast). In het fietsenhok moeten de fietsen uitsluitend in of  

voor de rekken worden geplaatst. Voor minder schade aan de fiets en om het  

nog overzichtelijker te maken worden beide stallingen aan het begin van het  

schooljaar ingedeeld naar groep, afhankelijk van groepsgrootte.  

Het stallen van de fiets bij het schoolgebouw is voor eigen risico. De 

school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade  

aan of diefstal van fietsen tijdens de schooluren.   

De route naar school is over de weg en niet via de inrit, tuin of  

achterzijde van “het Markehuis”. Dit is nl. voor zowel de gebruikers  

van “het Markehuis” als de verkeersbewegingen op de parkeerplaats  

bij de school erg gevaarlijk.  

Voor veel ouders is het een bron van ergernis en zorg: de verkeerssituatie bij 

school als de school in- en uitgaat. Een kant en klare oplossing hiervoor bestaat 

echter nog niet. Daarom wordt de volgende aanpak gehanteerd teneinde de 

situatie veiliger te maken: komt u na 12.00 of 15.30 uur met de auto kinderen 

halen en de school is al uit, parkeert u dan uw auto vooraan bij “Het Markehuis” 

en leg de laatste meters lopend af. Op die manier wordt voorkomen dat kinderen 

te voet of per fiets auto’s tegenkomen op de nauwe toevoerweg naar school. Dit is een stuk veiliger voor 

iedereen!   

Op het plein is voldoende ruimte en zijn er meerdere bankjes voor de wachtende ouder.  

 

Fietskeuring 
 Op 2 oktober jl. hebben een vertegenwoordiger van de 

provincie Drenthe en twee ouders namens de 

Oudervereniging en werkgroep Verkeer de fietsen van de 

kinderen gekeurd. In totaal zijn 54 fietsen gecontroleerd. Een 

paar fietsen zijn niet goedgekeurd. Dit was voornamelijk te 

wijten aan een niet werkende - of het ontbreken van een 

fietsbel, reflectoren of verlichting.  

Alle kinderen met een goedgekeurde fiets kregen een OK-

sticker. De kinderen van onze school kunnen in deze donkere dagen veilig gebruik maken van hun fiets. 

 

Krentenbaard 
Er heerst krentenbaard. Krentenbaard is een besmettelijke ontsteking van de huid, door een bacterie. De 

ontsteking zit meestal rond de neus of mond. Bijgaand sturen we u informatie van de GGD waar u op moet 

letten. 

 

 Fietsenstalling A   

 Fietsenstalling B  

SGO  

huisje   



Kinderboekenweek  
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek 

(KBW). Deze keer staan kinderboeken over vriendschap 

centraal. Het motto van dit jaar is dan ook: “ Kom erbij!”. 

Natuurlijk doet onze school ook mee. We openen de 

Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober. We doen een 

korte gezamenlijke opening en daarna een opdracht voor 

alle leerlingen in het kader van vriendschap en 

samenwerken.  

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 12 

maart, de bazar! De dag ervoor (donderdag 11 

oktober) willen we voor ouders zichtbaar maken wat we hebben gedaan deze week, door een kleine 

tentoonstelling/presentatie in de klas te maken. U bent dus van harte uitgenodigd om die middag vanaf 

13.30 uur een kijkje in de klas te komen nemen.  

 

Nieuws van de OV 
Geruime tijd geleden hebben de oudervereniging (OV) en het team werkgroepen in het leven geroepen. Er 

is met veel toewijding gewerkt aan het organiseren van activiteiten of realiseren van projecten. Deze 

activiteiten zijn echt alleen mogelijk gemaakt door de inzet van vele actieve ouders. Ook achter de 

schermen zijn velen actief geweest met hand- en spandiensten. Voor meer informatie verwijzen we naar de 

bijlage.  

 

De gouden weken  
De ‘Gouden Weken’ vormen een vast onderdeel van ons lesprogramma. Het zijn de eerste vier tot zes 

weken van het nieuwe schooljaar die cruciaal zijn bij het vormen van de groep. Ze worden zo genoemd 

omdat ze goud kunnen opleveren voor de rest van het schooljaar. Tijdens deze weken wordt gewerkt aan 

het vormen van een sterke groep, een goede basis voor het contact met de ouders en het creëren van een 

positief leer- en leefklimaat in de klas. Een stevig fundament wordt gelegd om een jaar lang op te kunnen 

bouwen. Een goed begin is echt het halve werk. Het lesprogramma wordt in januari nog een keer kort 

doorlopen (de zilveren weken).  

We zijn het schooljaar gestart met groepsvormende activiteiten. Samen met de groepen zijn er regels 

vastgesteld. Deze regels hangen in ons schoolgebouw. Ze zijn het begin van het groepsvormend proces aan. 

De regels worden door iedereen nageleefd. We dragen onze normen en waarden uit.   

 

Agenda 
4 oktober  project Ladekastje groepen 3 en 4  

8 oktober  theater-les groepen 3 en 4 

12 oktober  Bazar 

15 oktober  MR vergadering 

22 – 25 oktober  Herfstvakantie 

29 oktober  LOT controle 

 

 

 



 

  
 

 


