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Voorwoord  
Beste ouder/verzorger van obs De Drift, 
 

Alle scholen hebben NPO-gelden (subsidie om het onderwijs een 

kwaliteitsimpuls te geven) van het Rijk ontvangen. Een groot aantal scholen 

hebben deze gelden gebruikt voor het aannemen van extra personeel. Ook 
wij hebben als school een gedeelte van de NPO-gelden gebruikt voor 
personeel. Er zijn op dit moment echter te weinig invallers beschikbaar die 

wij kunnen inzetten als een leerkracht afwezig is. In dit ouderbulletin kunt u 

lezen wat wij doen als een leerkracht afwezig is. 
Beschikt u over een onderwijsbevoegdheid en zou u ons wel eens uit de 

brand willen helpen door een dagje in te vallen? Spreek mij aan op school, 
bel of mail mij en we maken een afspraak om het één en ander door te 
nemen.  
 

De Drift is willekeurig geselecteerd voor een thema onderzoek van de 

onderwijsinspectie. Dat betekent dat er op dinsdag 12 oktober een 
inspecteur van de onderwijsinspectie langs komt. De inspecteur zal die dag in 
alle groepen lessen observeren. 

 
Op onze school is de grote betrokkenheid van ouders/verzorgers een 
onmisbare schakel. Veel ouders zijn bereid allerhande werkzaamheden voor 

de school uit te voeren. Door deze ouderhulp kunnen verschillende 
activiteiten en feesten worden georganiseerd. De inzet varieert van zitting 
nemen in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad of het bestuur 
van de Oudervereniging tot het assisteren bij eenmalige schoolactiviteiten. 

Met ingang van dit schooljaar zal er ook gewerkt worden met groepsouders.  
 

Dit schooljaar kunt u zich digitaal aanmelden voor de verschillende 

werkgroepen. De link daarvoor staat in het Social Schoolsbericht. Daarnaast 
starten we dit schooljaar met groepsouders. Meer informatie daarover vindt 
u in dit ouderbulletin en opgeven kan bij de leerkracht. 
 

Bent u op zoek naar de informatiekaart met algemene informatie, het 

verlofformulier of de ouderbulletins van dit schooljaar? Neem eens een kijkje 

op onze schoolwebsite. http://www.obsdedrift.nl/  
 

Met vriendelijke groet,  
Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift 

   

 

 
 
 

http://www.obsdedrift.nl/


_________________________________________________________________________________ 

Personeel 

 
Op maandag- en donderdagochtend kunt u een nieuw gezicht op school tegenkomen. Klaas Lindeboom uit 

Schoonloo is de nieuwe conciërge van onze school.  Wij heten hem van harte welkom! 

 

Juf Niesje Damming zal tot de herfstvakantie juf Jorien Burggraaf vervangen. Na de herfstvakantie pakt juf 

Jorien al haar werkzaamheden weer op. Dat betekent dat wij afscheid nemen van juf Niesje. Niesje, bedankt 

voor jouw inzet! 

 

Joost Roks zal na de herfstvakantie op de woensdag en donderdag lesgeven aan groep 5/6. Dat betekent dat 

juf Jolanda Haaksma-Wolters geen les meer aan groep 5/6 geeft maar ingezet wordt voor ondersteuning. 

Haar werkzaamheden varieren van leerlingen begeleiding tot het vervangen van leerkrachten zodat 

leerkrachten bij elkaar in de groep kunnen kijken (collegiale visitatie).  
_________________________________________________________________________________ 

Tekort aan invallers 

 
Door het nijpende lerarentekort van de afgelopen tijd, is het voor de scholen van Stichting PrimAH steeds 
lastiger om vervanging te krijgen bij uitval van personeel. Een oplossing is niet altijd direct voor handen en 
dit vraagt om het nemen van lastige beslissingen. Om er voor te zorgen dat de scholen van Stichting PrimAH 
op een eenduidige manier omgaan met het lerarentekort is een document opgesteld met de geldende 
afspraken en richtlijnen als het niet mogelijk is om vervanging te krijgen.  
 
Hoe wordt er gehandeld bij afwezigheid van een personeelslid?  

1. Er wordt vervanging aangevraagd bij TOP Drenthe 
2. Er wordt gekeken of een andere leerkracht extra wil/kan werken 
3. De onderwijsassistent vervangt eventueel de afwezige leerkracht 
4. Een (LIO)stagiair wordt eventueel ingezet. 

 
Het gehele document ‘naar huis sturen, opvang en onderwijs bij geen vervanging’ kunt u inzien bij de 
directie.  
  
Als het niet lukt om een vervanger te vinden, handelt de school volgens de onderstaande drie basisprincipes: 

Als het lukt ouders tijdig, doch uiterlijk voor 18.00 uur te informeren over de afwezigheid van de leerkracht, 

dan blijft de groep thuis. Als het niet lukt ouders tijdig te informeren (ná 18.00 uur of in de morgen), dan 

vangen we de eerste dag de groep altijd op. Een groep is nooit meer dan twee dagen thuis. Op een evt. 

derde op vierde dag, wordt een andere groep naar huis gestuurd. En zo verder… Wij hopen dat wij alleen in 

zeer uitzonderlijke gevallen een groep geen onderwijs op school bieden en thuis laten blijven. Wij streven er 

naar om dit zo veel mogelijk te voorkomen maar met het nijpende lerarentekort en de pandemie is niet te 

voorspellen wat er op ons pad komt en wat ons te wachten staat. 

_________________________________________________________________________________

Werkgroepen en groepsouders 
 

Op onze school is de grote betrokkenheid van ouders een onmisbare schakel. Veel ouders zijn bereid 

allerhande werkzaamheden voor de school uit te voeren. Door deze ouderhulp kunnen verschillende 

activiteiten en feesten worden georganiseerd. De afgelopen periode is er door de school echter weinig 

gebruik gemaakt van ouderhulp. De reden hiervoor is bij iedereen bekend. Door het opheffen van een aantal 

beperkingen kunnen wij uw hulp dit schooljaar echter goed gebruiken.  

 

De werkgroepen zijn onveranderd alleen dient u zich opnieuw op te geven. Wilt u deelnemen aan een 

werkgroep? U kunt zich d.m.v. de link in het ouderportaalbericht opgeven voor de volgende werkgroepen;  

Bazar, buitenspeelplaats, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Luizen OpsporingsTeam, verkeer, schooltuin en het 

School- en Volksfeest. 



 

Dit schooljaar introduceren we per groep een groepsouder. De groepsouders fungeren als aanspreekpunt 

voor de leerkracht en de ouders van de (combinatie)groep. Ieder groep heeft één groepsouder.  

 

In iedere combinatiegroep zijn er daardoor twee groepsouders. Bijvoorbeeld de groepsouder van groep 1 en 

de groepsouder van groep 2 zijn samen de groepsouders van de combinatiegroep 1/2. Zij voeren samen deze 

taak uit als het om beide groepen gaat. 

Met de groepsouders worden afspraken gemaakt over de uit te voeren taken. De werkzaamheden van de 

groepsouders kunnen verschillen per groep. De groepsouder is niet automatisch degene die de 

werkzaamheden uitvoert maar hij/zij coördineert de gevraagde ouderhulp. De groepsouders verwijzen 

tevens ouders met vragen/opmerkingen door naar de juiste persoon van school. 

Taak van de groepsouder: 

- aanspreekpunt voor de leerkracht en directie 

- aanspreekpunt voor de andere ouders van de (combinatie)groep 

- ondersteunen van de leerkracht(en) bij praktische zaken in de groep en/of andere ouders daarvoor 

benaderen 

- ondersteunen van de Oudervereniging bij (gezamenlijke) activiteiten en/of andere ouders daarvoor 

benaderen. 

Mogelijke werkzaamheden waar ouderhulp voor geregeld dient te worden: 

• vervoer van leerlingen 

• de Avondwandelvierdaagse  

• ondersteunen bij een groepsactiviteit 

• begeleiden van groepjes leerlingen  

• versieren, klaar zetten en opruimen bij activiteiten 

• schoonmaken van leermiddelen (1x per jaar) 

• moestuin  

• enz. 

Wie is/wordt groepsouder? Ouders kunnen zich bij de leerkracht opgeven als zij groepsouder willen zijn. 

Daarnaast kan de leerkracht ouders benaderen met het verzoek of hij/zij dit schooljaar groepsouder wil zijn. 

________________________________________________________________________________ 

Kinderpostzegelactie  
 

Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen 

zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. 

Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels 

en andere leuke producten te verkopen. En dat 

al generaties lang. De Kinderpostzegelactie 

wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de 

wereld. 

Dit jaar is de Kinderpostzegelactie van woensdag 29 september t/m 6 oktober. De kinderen van groep 7/8 

komen bij u aan de deur om kinderpostzegels en/of andere producten te verkopen.  

_________________________________________________________________________________ 

Inloop met koffie/thee  
Na de zomervakantie was er op de eerste schooldag een geslaagd koffie/thee moment voor alle 

ouders om bij te praten. Na de herfstvakantie is er op dinsdag 23 oktober in de centrale hal ook 

weer een inloopmoment met koffie en thee. Komt u ook? 



_________________________________________________________________________________ 

 

Kinderboekenweek   
 

In 2021 duurt de Kinderboekenweek van 6 t/m 17 oktober. Bette 

Westera schrijft het kinderboekenweekgeschenk dit jaar. Het 

Prentenboek van de Kinderboekenweek 2021 is gemaakt door 

illustrator Mark Janssen. Het thema van de Kinderboekenweek 2021 

is: Worden wat je wil. Kinderboeken rondom beroepen staan dus 

centraal!  

 

De opening van de Kinderboekenweek bij ons op school vindt plaats 

op dinsdag 5 oktober middels een modeshow! Alle 

ouders/verzorgers zijn uitgenodigd om de modeshow bij te wonen 

op het plein, om 8.30 uur. Wij sluiten het af op vrijdag 15 oktober 

met een vossenjacht. Hiervoor zijn wij opzoek naar 

ouders/verzorgers die groepjes willen begeleiden in het dorp. Bent 

u bereid om te helpen? Opgeven kan bij de groepsleerkracht.  

In deze periode bieden wij op school/in de klassen verschillende 

activiteiten en lessen aan die aansluiten bij het thema van de 

Kinderboekenweek.  

 

In de ‘nieuws uit berichten’ van de groepen 

kunt u volgen wat er in de klassen gedaan 

wordt. Zo wordt iedere ouder/verzorger in de 

gelegenheid gesteld om in de klas iets te komen 

vertellen over zijn/haar beroep. Meer leest u 

hierover in de ‘nieuws uit’.  

_________________________________________________________________________________ 

Bericht uit de MR 
 

Gebleken is dat er eigenlijk een vacature voor de MR had moeten worden opengesteld. Corine van der Heide 

is als vervanging van een vertrekkende ouder in de MR gekomen, het blijkt dat de vervanging dezelfde 

zittingsduur in de MR heeft als degene die zij vervangt. De MR was er vanuit gegaan dat zij vanaf haar 

benoeming, 3 jaar in de MR zou meedraaien. De voorkeur van de MR-leden gaat er naar uit Corine nog 1,5 

jaar als voorzitter van de MR aan te houden, waarna zij de keuze kan maken of zij zich verkiesbaar wil stellen. 

Mochten er echter ouders zijn die graag in de MR willen, dan zullen wij uiteraard een verkiezing uitschrijven. 

Mocht u belangstelling hebben voor een functie in de MR dan verzoeken wij u dit voor dinsdag 12 oktober 

door te geven. U kunt mailen naar: anitavandijk@primah.org  

 

Excuses voor het feit dat één en ander niet eerder is gecommuniceerd. 

_________________________________________________________________________________ 

Bazar nieuwe datum 
 

Door de onduidelijkheid over de mogelijke versoepelingen en de nodige  

voorbereidingen die een Bazar vraagt, hebben wij een nieuwe datum voor  

de Bazar geprikt. De Bazar zal dit schooljaar op 1 april 2022   

(i.p.v. de eerder geplande 8 oktober) worden gehouden.  

_________________________________________________________________________________ 

mailto:anitavandijk@primah.org


Nieuwe chromebooks 
 

Onze Chromebook kast wordt steeds voller. De bovenste plank was bijna vol maar nu is 

ook de onderste plank goed gevuld! Van de NPO-gelden hebben wij 15 extra 

Chromebooks aangeschaft. Op die manier kan er met een hele combinatiegroep tegelijk 

digitaal gewerkt worden én zijn er ook nog Chromebooks voor de andere groepen 

beschikbaar. 

_________________________________________________________________________________ 

Coop DoeKoe actie 
 

Dankzij de ouders en alle andere klanten van de Coop in Rolde die De 

Drift hebben gesteund, hebben wij prachtig speelgoed bij elkaar 

gespaard. Daarvoor willen wij iedereen harstikke bedanken!  

 

De leerlingenraad heeft het speelgoed in ontvangst genomen: 

KanJamset, Playfinitybal, Markeerschijvenset, Pittenzakken, Foam 

dobbelstenen, Blikgooiset, Schuif jeu de boules, Paddle ball en 

Voetbalstreetsoccer.  

 
_________________________________________________________________________________ 

Eigen-wijs Digitaal  
 

Door de NPO-gelden hebben wij een nieuwe methode aan kunnen schaffen voor de lessen 

muziek, dans en drama. Deze methode heet Eigen-wijs Digitaal. Dit is een complete muziek-, 

dans- en dramamethode. Naast de (digitale) lessen zijn er ook honderden liedjes kant en klaar voor op het 

digibord. Met Eigen-wijs Digitaal hebben wij de meest betekenisvolle en eigentijdse methode voor muziek, 

dans en drama in huis gehaald! Bent u benieuwd naar deze lessen? Vraag eens aan uw zoon/dochter welke 

lessen hij/zij al heeft gehad of welke liedjes hij/zij heeft geleerd.  

________________________________________________________________________________ 

Brengen en halen – u mag OP het plein 

 
Brengt u uw kind naar school? Loop gerust samen het plein op. Tijdens het ophalen kunt u op het plein 

wachten. Wel zo veilig voor iedereen. U kunt ook nog steeds na schooltijd samen met uw kind in de school 

komen als hij/ zij u iets wil laten zien. Denkt u er ook aan dat om 8:25 uur de eerste bel gaat en om 8:30 uur 

alle kinderen in de klas zijn zodat de lessen op tijd kunnen beginnen? 

_______________________________________________________________________________ 

Schoolreis groep 1 t/m 8 
 
Op 9 september hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 
met elkaar gespeeld en genoten van alle attracties in 
attractiepark Drouwenerzand. Een zonovergoten dag om 
samen te genieten van alles wat weer kan en mag. Een 
goed begin van dit schooljaar! 
 
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de 
Oudervereniging, gemeente Aa en Hunze en de provincie. 

 
 
 



_________________________________________________________________________________ 

Belangrijke data  
 

2 oktober     Oud papier 

6 oktober    Leerlingen vrij: onderwijsontmoetingsdag team 

8 oktober    Gastles brandweer 

14 oktober     Fietscontrole (herkansing) NIEUW 

18-22 oktober    Herfstvakantie  

26 oktober    Inloop met koffie/thee centrale hal 

_________________________________________________________________________________ 

Verjaardagskalender 

 

De ouders/verzorgers ontvangen het ouderbulletin op het 

ouderportaal Social School met daarin de namen van de 

jarigen.  

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Aanwezigheid en bereikbaarheid intern begeleider  
 

Iedere maandag is Anita van Dijk-Speelman aanwezig. Daarnaast is zij deze 

maand aanwezig op; dinsdag 12 oktober en woensdag 27 oktober. 

 

Zij heeft inmiddels een zakelijk mobiel telefoonnummer waarop u haar kunt  

bereiken. U kunt haar bereiken op: 06 30285348 voor zorg gerelateerde  

vragen. Op haar werkdagen zal ze u graag te woord staan.  

_______________________________________________________________________________ 


