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OUDERBULLETIN 
Beste ouder/verzorger van obs De Drift, 

 

De eerste schooldag begon met leerkrachten die net terug waren van vakantie. Het lukte alle 

kinderen gelukkig om de eigen leerkracht te vinden. Juf Jolanda had zelfs nog haar 

zwembandjes en haar duikbril op. Voor de ouders was er een koffie/thee moment op het plein. 

Erg fijn dat er ouders in de gelegenheid waren om van deze mogelijkheid gebruik te maken en 

bij te praten na zes weken zomervakantie.  

 

De tweede schoolweek is inmiddels begonnen en we merken dat de kinderen wennen aan de 

nieuwe combinatiegroep, elkaar en in sommige gevallen ook een nieuwe leerkracht. 

 

Dit schooljaar is net als de vorige schooljaren gestart met de Gouden weken. Samen een groep 

vormen hoe doen we dat op De Drift? Dat staat deze eerste weken centraal. Iedere groep geeft 

daar een eigen invulling aan die past bij de leeftijd en belevingswereld. De kinderen hebben 

samen groepsregels opgesteld, er werden gerechten gemaakt waarbij de kinderen moesten 

samenwerken en zo waren er tal van activiteiten. Na een periode waarin de groepen 

gescheiden moesten blijven, mogen de kinderen tijdens de pauzes weer samen spelen. Zo 

wordt er niet alleen aan groepsvorming maar ook aan schoolvorming gedaan. Wij zien de 

kinderen samen spelen en genieten van het samen spelen en soms spelen wij zelfs even mee. 

Zandtaartjes smaken namelijk heerlijk. 

 

Het Streetwise project waarin verkeersregels werden behandeld was een mooie aanvulling na 

de zomervakantie nu iedereen weer op de fiets, lopend of met de auto naar school gaat. 

Volgende week gaan we met alle groepen naar Drouwenerzand. Een mooie start voor dit 

schooljaar. 

 

Op 1 september was het 25 jaar geleden dat juf Janet de Reus op De Drift kwam werken. In die 

tijd begon Janet met het geven van de lessen bewegingsonderwijs. Inmiddels is zij al vele jaren 

een vertrouwd gezicht voor de kinderen en ouders van De Drift. Juf Janet werd op 1 september 

enthousiast onthaald door alle kinderen. Prachtig om te zien dat zij werd verwend met zo veel 

verschillende soorten bloemen! 

 

De vacature voor een vrijwillige conciërge voor twee dagdelen is nog niet vervuld. Mocht u nog 

iemand weten, dan kunt u hem/haar naar mij doorverwijzen. 

Iedere dag kunt u aansluitend aan de lesdag even binnen lopen om in de klas van uw kind te 

komen kijken naar zijn/haar plek, een gemaakt werkje, etc. 

 

Met vriendelijke groet,  

Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Persbericht Project De Pol 

Gemeente Aa en Hunze positief over komst van dorpshub in Grolloo 
Het college van de gemeente Aa en Hunze staat positief tegenover de komst van een dorpshub in Grolloo. 
Daarom stelt de gemeente vijf ton subsidie beschikbaar voor het plan. 

In en rondom het huidige dorpshuis Het Markehuis 

aan De Pol worden de nodige aanpassingen gedaan. 

Het Markehuis wordt omgedoopt tot een hub, waarbij 

de voorzieningen naar de inwoners van Grolloo toe 

moeten komen. Ook worden woonzorgappartementen 

gebouwd, en worden problemen rond parkeren en de 

verkeersveiligheid aangepakt. 

Plannen 

Organisaties konden plannen indienen om De Pol, aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken. De 

ideeën waren onder meer afkomstig van Stichting het Markehuis, Grolloo zorgt, OBS De Drift en Camping de 

Berenkuil. 

Wethouder Henk Heijerman: "Het concept van de dorpshub en de combinatie met de te bouwen 

woonzorgappartementen voor inwoners uit Grolloo spreekt ons erg aan. Het is een interessante 

ontwikkeling die we graag blijven volgen en ondersteunen." Volgens de gemeente is de bouw van 

woonzorgappartementen voor inwoners uit Grolloo met het gebruik van het dorpshuis als centrale 

ontmoetingsplek een mooie en al jarenlang gewenste toevoeging voor het dorp Grolloo. 

Miljoeneninvestering 

De vijf ton subsidie van Aa en Hunze is bedoeld om dorpshuis het Markehuis aan te passen tot een hub. In 

totaal wordt ruim 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in de plannen. Het voorstel wordt volgende maand 

besproken in de gemeenteraad. Die moet zich nog uitspreken over het toekennen van de subsidie. 

_________________________________________________________________________________ 

Juf Janet 25 jaar juf op De Drift 
Op 1 september kwam juf Janet nietsvermoedend het 
parkeerterrein op rijden. Het plein was versierd, er hingen foto’s 
van juf Janet en alle kinderen stonden in een erehaag klaar om haar 
te verwelkomen.  
 
Nadat juf Janet alle bloemen had aangenomen, en dat waren er 
nogal veel, kreeg zij een cadeau van alle kinderen en een cadeau 
van haar collega’s aangeboden. Juf Janet heeft alle kinderen die 
dag getrakteerd op een ijsje.  
 
Het was een echte feestdag voor juf Janet! Namens juf Janet; 
BEDANKT! 

 
 



___________________________________________________________________________ 

Uitstroom schoolverlaters 2020-2021 

Voor de zomer hebben we afscheid genomen van onze groep 8. Zij zijn uitgevlogen naar verschillende 

Voortgezet Onderwijsscholen. Hieronder ziet u de uitstroom van onze groep 8 leerlingen. Groep 8 telde vorig 

schooljaar 12 leerlingen.  

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2020-2021 

VWO  3 leerlingen 
Havo/VWO 2 leerlingen 
Havo  4 leerlingen 
VMBO TL+ 2 leerlingen 
VMBO KB 1 leerling 

_________________________________________________________________________________ 

Intern begeleider 
Anita van Dijk-Speelman is twee dagen per de week werkzaam op De Drift als intern begeleider 

(ib’er). Anita coördineert alles wat met de leerlingenzorg te maken heeft. Zij ondersteunt en 

adviseert de leerkrachten, voert gesprekken met leerkrachten, ouders en verschillende externe 

instanties. Heeft een leerkracht een hulpvraag? Dan gaat de ib’er dit samen met de leerkrachten 

onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is.  

 

Voor sommige ouders is de intern begeleider een zichtbare persoon. Andere ouders krijgen (bijna) niet met 

de intern begeleider te maken. Achter de schermen is de ib’er echter altijd bezig met de doorgaande leerlijn 

van alle schoolkinderen. De ib’er bespreekt met leerkrachten de zorg in de klas voor de leerlingen. Binnen 

alle niveaus van zorg kan een ib’er de leerkracht begeleiden in zijn of haar aanpak. Regelmatig is de ib’er ook 

aanwezig bij een gesprek met ouders van een leerling. 

 

Als ouder kunt u met vragen over uw kind terecht bij de leerkracht van uw kind. Heeft u als ouder specifieke 

vragen over de zorg? Daarvoor kunt u terecht bij de ib’er. Iedere maandag is Anita aanwezig.  

 

Deze maand is Anita naast de maandag ook aanwezig op: 

Woensdag 8 september 

Woensdag 15 september 

Donderdag 23 september 

Dinsdag 28 september  

________________________________________________________________________________ 

Actief leren lezen groep 3 en 4 
Sinds dit schooljaar werken de groepen 3 en 4 met de methode Actief Leren Lezen. Dit is 

een vrij nieuwe methode die zich inmiddels goed heeft bewezen. Naast het technisch 

lezen – het leren lezen van de letters en woorden – besteedt deze methode vanaf het 

eerste begin veel aandacht aan het begrijpend lezen. Alle verhalen in de lesboeken zijn daarom de moeite 

waard, ze zijn bijvoorbeeld grappig, spannend of lief. Daarnaast zijn er in de klas veel goede en leuke AVI-

leesboeken beschikbaar, waarin uw kind al na een paar weken gaat lezen. Zo leren de leerlingen meteen hoe 

leuk lezen kan zijn! 

 

Voor een goed tekstbegrip is het belangrijk dat ieder kind veel woorden kent en herkent. Daarom besteedt 

Actief Leren Lezen veel aandacht aan de woordenschat. Daarnaast wordt er met deze methode ook een 

begin gemaakt met spelling, waarbij de leerling leert om eerst goed na te denken en dan pas te schrijven. 

 

Met deze methode kan elke leerling zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. De leerkracht kan namelijk 

goed de ontwikkeling van elke leerling volgen. Heeft een leerling extra tijd nodig om een doel te bereiken, 

dan is daar ruimte voor. Het kan ook zo zijn dat een leerling lessen overslaat, omdat een doel al is bereikt. Er 



wordt niet gewerkt met niveaugroepen, maar ingespeeld op de individuele behoefte van ieder kind. Dit sluit 

goed aan met de het werken vanuit doelen waar we als school aan werken.  

 

Voorlezen is van onschatbare waarde bij de leesontwikkeling. Online zijn er zelfs veel voorleesfilmpjes te 

vinden. Voorlezen komt ten goede aan het vergroten van de woordenschat, verhaalbegrip en plezier in het 

lezen van boeken. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind zelf met plezier gaat lezen. Laat uw kind ontdekken 

welke boeken bij hem of haar passen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan informatieve boeken, 

moppenboeken of stripboeken. Voor kinderen is een abonnement bij de bibliotheek gratis. 

 

U kunt meer achtergrondinformatie over deze methode vinden op de website www.actieflerenlezen.nl 

_________________________________________________________________________________ 

Heutink voor thuis spaarprogramma | Partnerprogramma 
Bent u voor thuis op zoek naar schoolmaterialen zoals die fijne klei die 

groep 1/2 gebruikt? Maak dan gebruik van de link op de schoolwebsite 

om dit te bestellen bij onze schoolleverancier Heutink. Op die manier 

ontvangt de school automatisch voor elke klik spaartegoed. Wanneer dit 

uiteindelijk leidt tot de verkoop van een artikel in de webshop ‘Heutink 

voor Thuis’, dan krijgt de school zelfs 5% van de orderwaarde toegekend. 

 

Dit opgebouwde spaartegoed kunnen wij vervolgens vrij besteden in de Heutinkwebshop. Daarvoor dient u 

wel de link op de schoolwebsite te gebruiken als u iets gaat bestellen. Deze link is te vinden op de 

schoolwebsite onder het kopje nieuws-partnerprogramma. 

_____________________________________________________________________________ 

Belangrijke data 
Datum    Activiteit 

6 september   MR vergadering  

8 september   Margemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:00 uur)  

9 september   Schoolreis groep 1 t/m 8 Drouwenerzand (Schooltijd: 9:30-15:00 uur)  

13 september   OV vergadering  

22 september   Fietscontrole groep 1 t/m 8  

22 september   Informatie avond groep 1 t/m 8 ovb (afhankelijk van de geldende richtlijnen)  

27 september   Theaterlessen groep 1/2  

28 september   Zakelijke ouderavond   

29 september   Start kinderpostzegelactie groep 7/8 t/m 6 oktober  

2 oktober   Oud papier  

___________________________________________________________________________ 

Verjaardagskalender 

Datum   Naam    ?? jaar 

De ouders/verzorgers ontvangen het ouderbulletin op het 

ouderportaal Social School met daarin de namen van de 

jarigen.  

      

_________________________________________________________________________________ 
 

http://www.actieflerenlezen.nl/

