
                                          

 

OV nieuws 

Hester Dilling, Michael Pomp en Laura Selman hebben afscheid genomen van de OV. 

De nieuwe OV leden zijn Yvonne Vos, Jeanet Santes en Albert-Jan Zinger. 

 
Schoolgids afgerond en online 
De schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 is afgerond. U vindt de schoolgids op de website van 
onze school.  
 
Acties schooljaar 2018-2019 
Jaarlijks legt het team van De Drift zijn ontwikkelpunten in een schooljaarplan vast. Dit 
schooljaarplan is met de MR besproken. De ontwikkelpunten zijn door het team geprioriteerd. 
Hieronder vindt u een overzicht van de beleidsvoornemens.  

 Evaluatie Staal/Engels/Verkeer (kan ook tijdens teamoverleg) 

 Lesaanbod rekenen 

 Aandacht pedagogisch handelen 

 Aandacht voor didactisch handelen en differentiatie 

 2de jaar IEP-toets evalueren 

 Interne communicatie 

 Leerlingenraad 

 Aandacht voor communicatievormen 

 Evaluatie 5 continue rooster 

 Kwaliteit beleidscyclus 

 Oriënteren op het gebruik van een ouderportaal 
 
Het schooljaarplan ligt ter inzage in school.   
 
Aanschaf en uitrol chromebooks leerlingen 

In week 4 worden de computers voor de leerlingen vervangen. De afgelopen jaren hebben we 

gewerkt met het systeem N-computing: een aantal vaste werkplekken voor leerlingen, 

aangestuurd door centrale host-computers. Dit systeem is niet meer van deze tijd. Op 

bestuursniveau is er voor gekozen chromebooks aan te schaffen. Dit betekent dat er voor vijf 

leerlingen 1 chromebook beschikbaar is. Een van de voordelen is dat we de chromebooks flexibel 



in kunnen zetten. Door in te loggen komen de kinderen in een beveiligde omgeving en kunnen 

vervolgens met de software van de door onze school gebruikte methoden aan het werk.  

De Chromebooks worden bewaard in een kar. Deze kar krijgt een centrale plek in onze school. Een 

kar is voorzien van een slot, oplaadpunten voor ieder apparaat en een ventilator om 

oververhitting te voorkomen. 

Aanwezigheid directeur 

Tot nu toe bent u gewend dat onze directeur Tonnie Smit op maandag, dinsdag en om de week de 

vrijdag op school aanwezig is. Na de herfstvakantie is dit anders. Hij is dan de ene week de 

donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag op de Prins Willem Alexander. De week 

daarna gaat hij de donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag naar De Drift. Tonnie is de 

volgende dagen aanwezig: 

Donderdag 1 en vrijdag 2 november 

Maandag 5 t/m woensdag 7 november 

Donderdag 15 en vrijdag 16 november 

Maandag 19 t/m woensdag 21 november 

Donderdag 29 en vrijdag 30 november   

Maandag 3 t/m woensdag 5 december 

Donderdag 13 en vrijdag 14 december 

Maandag 17 t/m 19 woensdag december 

Het schema voor het hele schooljaar hangt in de teamkamer.  

Aanpassing TSO 
Vanaf de zomervakantie is het continue rooster ingevoerd. De kinderen gaan elke dag van half 
negen tot twee uur naar school. De opvang tussen de middag wordt onder de 
verantwoordelijkheid van school door Christine en twee medewerksters van Ot en Sien verzorgd. 
Vlak voor de herfstvakantie werd tijdens de evaluatie duidelijk dat de opvang nog niet optimaal 
verliep. Vanaf de herfstvakantie loopt er naast een medewerker van Ot en Sien en Christine en 
leerkracht buiten.  
 
Voorstellen leerlingenraad 
Hallo, ik ben Mette Langelo. Ik ben 8 jaar en ik woon in Grolloo en in Gieten. Ik zit in groep 5. Mijn 
hobby is turnen. Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om mee te denken over 
wat er moet veranderen op de school en om te gaan vergaderen.   
 
Hallo ik ben Nienke Mulder. Ik ben 8 jaar oud. Ik woon in Grolloo, ik vertegenwoordig groep 6. 
Mijn hobby's zijn tennis, paardrijden en volleybal. Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik het 
leuk vind om te vergaderen voor mijn groep en de hele school. 
 
 
 



Hallo ik ben Beaudile Pomp, ik ben 11 jaar en ik woon in Grolloo. Ik vertegenwoordig groep 8. 
Mijn hobby's zijn turnen, tekenen en volleybal. Ik wou in de leerlingenraad om mijn groep te 
helpen en het is leuk omdat je meer te weten komt over de school.  
 
Hallo, ik ben Valerie, ik ben 10 jaar en ik woon in Grolloo. Ik vertegenwoordig groep 7. Mijn 
hobby's zijn paardrijden en volleybal. Ik wou in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om 
dingen, die beter moeten volgens groep 7, te overleggen in de leerlingenraad. 
 
Nieuws uit de leerlingenraad 
De leerlingenraad vergadert 1 x per 6 weken. Inmiddels heeft de eerste vergadering 
plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst is 20 november. 
 
AVG wetgeving 
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening 
zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Op onze school wordt 
beeldmateriaal gemaakt. Om een sfeerbeeld te krijgen van een activiteit, als PR-middel of voor 
onderwijsdoeleinden. Beeldmateriaal met leerlingen of medewerkers zijn persoonsgegevens: de 
beelden zeggen iets over de identiteit van diegene die in beeld komt. Voor het verwerken 
(publiceren) van beeldmateriaal moeten ouders en medewerkers toestemming geven. Na de 
herfstvakantie krijgen alle leerlingen en alle medewerkers van onze school een formulier waarop 
ze aan kunnen geven welk beeldmateriaal wel/niet mag worden gebruikt.  
 
Donderdag 8 november (her)fietscontrole voor alle groepen 

 Bericht van de verkeerswerkgroep  
Afgelopen weekend was het dan zo ver. De klok is een uur teruggezet. Dat betekent dat we veel in het 
donker onderweg zullen zijn. Het is nu extra belangrijk dat de fietsverlichting van alle leerlingen goed voor 
elkaar is!  Zodat de kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer! 

 
 
Op 8 november organiseert de werkgroep verkeer de hercontrole. Deze controle is voor alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8, waarvan de fietsen niet op 2 oktober zijn gekeurd of zijn afgekeurd. Deze fietsen kunnen 
alsnog goedgekeurd worden. We kijken niet alleen naar de verlichting. Ook andere onderdelen van een 
fiets o.a. rem, bandenprofiel, bel, reflectoren zijn belangrijk voor de veiligheid van uw kind. We hopen dat 
we donderdag 8 november alle fietsen alsnog kunnen goedkeuren, zodat onze kinderen zich op een veilige 
fiets in het verkeer kunnen voortbewegen. 

 
 
 
 
 



Een brief van Sinterklaas  
 
Nog heel even en dan zijn we er weer  
Dan gaan we weer genieten van de geweldige sfeer  
Woensdag 5 december is de grote dag  
Dat ik het prachtige Grolloo weer bezoeken mag  
De voorbereidingen gaan niet zonder slag of stoot  
De Pol 4a is te smal voor mijn pakjesboot  
We komen zo wel voor een groot probleem te staan  
Want hoe komen we nu in Grolloo aan?  
Maar geen paniek, naar een oplossing gaan we op zoek  
De Pol 4a blijft de aankomstplek voor ons bezoek  
Tegen 10.00 uur komen we Grolloo binnen  
En kan het grote feest dan echt beginnen  
Na een welkomstwoord van de directeur gaan we in een lange stoet  
De feestzaal van het Markehuis tegemoet  
Daar gaan we genieten van de muziek en gaan lekker swingen  
Ook vinden we het erg leuk om met zijn allen sinterklaasliedjes te gaan zingen  
Graag zien we alle ouders en belangstellenden daar  
Voor het grootste kinderfeest van het jaar!  
 
Groeten van Sinterklaas en zijn Pieten. 
 
 
Sinterklaas 2018 
Sint en zijn Pieten komen woensdag 5 december tegen 10 uur in de ochtend in Grolloo aan. Die 

morgen worden ALLE kinderen om 9.40 uur in hun eigen klas verwacht. Ouders en andere 

belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich niet in de klas op te houden, maar zich, als ze 

het feest bij willen wonen, op te stellen langs De Pol bij het Markehuis. De leerlingen van de Drift 

blijven op school tot 14.00 uur. Ze gebruiken op school hun lunch, dus brood en eventueel fruit 

meenemen!  

Pietengym 
Op dinsdagmorgen 27 november zal juf Suzan een pietengymles verzorgen voor de leerlingen van 
groep 1 t/m 8. Alle ouders zijn van harte welkom in hun sportieve outfit, om samen met hun kind 
de cadeautjes rond te brengen. De kinderen mogen die dag verkleed als Sint of Piet op school 
komen, maar mogen niet geschminkt zijn.  
 
Schema: 
 
Gr. 1/2 08.30 - 09.00 uur 

Gr. 3/4 09.15 - 09.45 uur 

Gr. 5/6 10.15 - 10.45 uur 

Gr. 7/8 11.00 - 11.30 uur 

 



SportDrenthe bestaat 50 jaar en viert feest! 

16 november 2018 |Apenkooi XXL Expo Assen 

Kom feesten, rennen, vliegen, duiken, klimmen, dansen, spelen, springen, vallen en weer opstaan! 

En doe wat jij wil.. 

Heb jij wel een aan freerunning gedaan? Slacklinen (koorddansen), Disk Golf of HipHop? Wil jij 

graag een keer een potje voetballen tegen de spelers van FC Emmen of gamen tegen Luuck Jans 

(eSporter van FC Emmen)? Of wil je liever de hele dag op een giga springkussen? Torens bouwen 

van mega lego of in de ballenbak? Het kan allemaal.. 

Vrijdag 16 november 2018 organiseert SportDrenthe het grootste gratis indoor sport en bewegen 

festival van Nederland. En iedereen is uitgenodigd! Kom ook en test je lenigheid, coördinatie, 

snelheid, uithoudingsvermogen en kracht in een jungle van spelletjes, sporten, videogames, 

springkussens en verrassende challenges. Probeer alles uit, verleg je grenzen en ontdek nieuwe 

sporten en spellen. Ren je rot en beweeg je suf! 

Kijk voor meer informatie op www.apenkooixxl.nl 

 

http://www.apenkooixxl.nl/

