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Voorwoord 

 
Beste ouder/verzorger van obs De Drift,  
  
Afgelopen vrijdag werden de nieuwe coronamaatregelen voor het onderwijs 
bekend. Het waren voor ons spannende dagen. Er werd gesproken over een 
mogelijke schoolsluiting en achter de schermen waren we bezig om het onderwijs op 
afstand weer op te tuigen. Gelukkig is ervoor gekozen om de scholen open te 
houden. Vanzelfsprekend brengt dit verantwoordelijkheden met zich mee. Er zijn 
aanvullende maatregelen opgesteld waarover u zaterdag 27 november 
bent geïnformeerd. Deze maatregelen kunt u nogmaals in deze nieuwsbrief 
lezen. Door met elkaar deze maatregelen na te leven proberen we de verspreiding 
van het virus af te remmen.   
  
Wist u trouwens dat het aanvragen van een DigiD ervoor zorgt dat u de uitslag ovan 
een PCR test eerder ontvangt? En wist u dat kinderen in de 
basisschoolleeftijd prioriteit krijgen bij een PCR test in de provincie Groningen? Als u 
uw kind in bijvoorbeeld Veendam laat testen, ontvangt u de uitslag meestal binnen 
enkele uren.  
  
De coronaperikelen houden ons allen bezig maar op school zijn we bovenal bezig 
met het onderwijs. Linde uit groep 8 deed mee aan de voorleeswedstrijd en zij 
gaat de eer van De Drift verdedigen in de volgende ronde.  
  
Op 3 december vieren we met de kinderen het Sinterklaasfeest op school. Het 
belooft een echt feest te worden waarbij alle groepen Sinterklaas en zijn pieten gaan 
ontmoeten. Wij hebben er zin in, we heetten Sinterklaas en zijn pieten vrijdag van 
harte welkom en hopen dat ‘Corona ons huisje/schooltje stilletjes voorbijrijdt’.   
  
Fijne pakjesavond en blijf gezond.  

 
Met vriendelijke groet,   

Dorien de Vries-Veldkamp  

Directeur obs De Drift  

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Sinterklaasfeest 3 december 

De Sinterklaasviering staat voor de deur en met de huidige 

maatregelen vieren wij (net als vorig jaar) dit feest niet in het 

Markehuis maar op school. 

Om verspreiding van het virus te vertragen, een veilige werkomgeving 

voor het personeel te waarborgen en om de kinderen een zo normaal 

mogelijk Sinterklaasfeest te laten beleven, is het team, de MR en de 

werkgroep Sinterklaas van mening dat we het Sinterklaasfeest het 

beste in de school kunnen vieren. Nu de maatregelen zijn aangepast is 

deze keuze zelfs de enige mogelijkheid om het Sinterklaasfeest te 

vieren. 

De kinderen zijn op vrijdag 3 december om 09.30 uur in de klas en zij zijn om 14.00 uur vrij. De kinderen 

nemen net als anders fruit/drinken en een lunch mee naar school. 

Ouders en andere belangstellenden zijn welkom om tussen 09.50 uur en 10.00 uur langs de route van de 

intocht (driehoekje De Pol) te gaan staan. De leerlingen zullen Sinterklaas vervolgens verwelkomen op het 

schoolplein. 

Om ouders toch te laten meegenieten van wat er in school gebeurt, worden er filmpjes en foto’s gemaakt en 

deze worden gedeeld met de ouders/verzorgers.  

_________________________________________________________________________________ 

Interne vertrouwenspersoon  

Geregeld leest u in het ouderbulletin informatie over algemene zaken. Dit keer meer 

informatie over de interne vertrouwenspersoon van onze school. Inge Woortman-

Drenth (leerkracht groep 3/4) is de interne vertrouwenspersoon van onze school. Zij is 

buiten lestijd beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeel, als deze niet bij de 

groepsleerkracht, intern begeleider of directie terecht kunnen/willen én behoefte 

hebben aan een vertrouwelijk gesprek.    

De interne vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bespreekt met de 

betrokkene welke stappen ondernomen kunnen worden.  

Elk schooljaar brengt onze interne vertrouwenspersoon een bezoekje aan alle groepen. Deze bezoekjes 

vinden dit schooljaar in januari/februari plaats. 

_________________________________________________________________________________ 

Corona zelftesten groep 5 t/m 8 
In een apart Social Schools bericht heeft u dit weekend kunnen lezen dat de scholen open blijven maar om 

dat verantwoord te doen zijn er een aantal extra maatregelen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 dragen 

bijvoorbeeld in de gang een mondkapje. Erg fijn om te zien dat alle kinderen van groep 5 t/m 8 gehoor 

hebben gegeven aan dit dringende verzoek. Dank jullie wel daarvoor. 

De zelftesten voor groepen 5 t/m 8 worden geleverd in de week van 6 t/m 10 december. Zodra wij de testen 

ontvangen, geven wij ieder kind uit groep 5 t/m 8 de zelftesten mee naar huis met het verzoek om twee keer 

per week een zelftest te doen.  

 

_________________________________________________________________________________ 

Voorleeswedstrijd 



Vorige week was de schoolronde van de voorleeswedstrijd. 
Er deden maar liefst vier kandidaten mee en de jury 
bestond uit meester Joost, meneer Klaas en twee 
leerlingen uit de bovenbouw. Alle vier de kandidaten 
deden het super goed. De schoolkampioen is geworden …. 
(tromgeroffel) Linde! Linde gaat door naar de volgende 
ronde om De Drift te vertegenwoordigen. Zet hem op, 
Linde! 

_________________________________________________________________________________ 

Carrouselavond  
Het gaat vaak anders. Wij waren van plan om na de feestmaand december 

een avond op school te organiseren waar wij alle ouders/verzorgers meer 

informatie wilden geven over het onderwijs op De Drift. U hopt die avond 

van lokaal naar lokaal en in iedere ruimte krijgt u uitleg van een 

personeelslid over een bepaald onderwerp. Daarbij kunt u denken aan een presentatie over onze visie op 

kwalitatief onderwijs, hoe ziet de zorgstructuur eruit, welke (nieuwe) methoden worden gebruikt, hoe werkt 

de Datamuur, etc. 

 

Door de huidige beperkende maatregelen schuiven wij deze avond op naar een later moment in het 

schooljaar. U houdt deze avond dus van ons tegoed! Zodra er bekend is wanneer we de Carrouselavond 

kunnen inplannen (het moment waarop de maatregelen voor bijeenkomsten versoepelen) ontvangt u 

daarover informatie.  

_________________________________________________________________________________ 

Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

3 december   Sinterklaas op bezoek (school begint om 9:30 uur) 

 7 december   MR vergadering (19:30 uur) 

18 december   Oud papier 

21 december   Kerststukjes maken    

23 december   Kerstdiner ovb 

27 december-7 januari  Kerstvakantie 

10-21 januari   Zilveren weken  

24 januari-4 februari  Toets periode Cito 

 8 februari   Margedag (kinderen vrij, leerkrachten administratietijd) 

_________________________________________________________________________________ 

Verjaardagskalender December 

Datum   Naam    ?? jaar 

 

De verjaardagen van onze leerlingen zijn niet 

openbaar. Ouders/verzorgers ontvangen het 

ouderbulletin met de verjaardagen via het 

afgeschermde ouderportaal van Social Schools. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

Aanwezigheid intern begeleider  
De intern begeleider van onze school, Anita Speelman-van Dijk, is iedere maandag  

aanwezig maar deze maand ook op; woensdag 1 december, woensdag 8 december,  

woensdag 15 december en donderdag 23 december. 

_________________________________________________________________________________ 

 Eerdere mail: School blijft open, aanvullende maatregelen  

Beste ouder/verzorger, 

 

Het kabinet heeft gisteravond besloten dat de scholen openblijven. Daar zijn wij als team erg blij mee. Fysiek 

onderwijs geven heeft namelijk echt onze voorkeur. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om de school 

verantwoord open te houden. Kinderen met milde verkoudheidsklachten dienen helaas thuis te blijven en is 

het dringende advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw om twee keer per week een 

zelftest te doen. Deze maatregelen gaan in vanaf a.s. maandag en gelden in ieder geval drie weken. 

Onderstaande is tot stand gekomen na overleg met de MR. Een aantal maatregelen gelden ook voor de 

kinderen van groep 5 omdat wij met een combinatiegroep 5/6 werken. Deze mail is een aanvulling op het 

ouderportaalbericht met o.a. de beslisboom, die eerder deze week is verstuurd. 

 

Wat betekent dit voor de kinderen van De Drift: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij 

worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht. 

• Kinderen kunnen vanaf 8:15 uur naar binnen en naar de klas. Om 14:00 uur gaan de groepen om de beurt, 

na elkaar, naar buiten. We hebben een onderbouw- en bovenbouwingang waardoor we eenvoudig gespreid 

naar binnen en buiten kunnen gaan. 

• Dringend advies leerlingen in de bovenbouw van het po (groep 6 t/m 8) om twee keer per week een 

zelftest te doen. Het verzoek aan de ouders van groep 5 om ook bij deze kinderen twee keer per week een 

zelftest te doen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de zelftesten worden verspreid. Wel is bekend 

dat u deze testen gratis via school krijgt. Update: tussen 6-10 december worden de zelftesten uitgedeeld. 

• Dringend advies voor leerlingen van groep 5/6 en groep 7/8 om een mondkapje in de gangen te dragen. In 

de klas mag het mondkapje af. U zorgt zelf voor een mondkapje. Alle personeelsleden dragen in de gangen 

ook een mondkapje. 

• Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. Na een negatieve 

testuitslag op een PCR test van de GGD mag uw kind weer naar school. Veranderen de klachten? Dan 

opnieuw thuis blijven en een PCR test laten doen. 

De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan a.s. maandag 29 november in. Heeft uw 

kind een positieve uitslag op een zelftest? Bel met de GGD voor advies, houd uw kind thuis en informeer de 

school. Dorien de Vries-Veldkamp is te bereiken op 06-20954588. 

Het is een bijzondere tijd voor ons allen. Samen proberen we door deze maatregelen na te leven de 

verspreiding van Corona af te remmen en fysiek onderwijs te blijven geven. Heeft u vragen? Neem gerust 

contact op met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorien de Vries-Veldkamp 

 


