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Voorwoord 

  

Beste ouder/verzorger van obs De Drift, 

 

Het laatste ouderbulletin van 2021. Laat ik beginnen met iedereen te bedanken 

voor zijn/haar inzet voor de schoolkinderen van De Drift. Zonder meehelpende 

en meedenkende ouders zou de school niet zijn zoals deze is. 

 

Een tijdje geleden kon u zich opgeven voor verschillende werkgroepen. Veel 

ouders hebben zich opgegeven voor één of meerdere werkgroepen. Doordat 

corona de schoolactiviteiten beïnvloed hebben, hebben wij geen/beperkt 

gebruik gemaakt van ouders die zich bv hadden opgegeven om te helpen met 

het kerstdiner. Wij hebben een overzicht van de opgegeven ouders per 

werkgroep en hopen dat we volgend jaar wel gebruik van uw hulp kunnen 

maken. 

 

In dit ouderbulletin kunt u meer lezen over hoe wij kinderen buiten de klas 

begeleiden en wat het verschil is tussen een Citotoets en een methode toets. 

Daarnaast een Corona update met alvast een vooruitblik dat mocht de school na 

de kerstvakantie niet open gaan, waar we natuurlijk niet op hopen, maar wat 

kunt u dan van ons verwachten. Maandag 10 januari zal bijvoorbeeld worden 

gebruikt voor het ophalen van de lesmaterialen. 

 

Als team kijken wij terug op een geslaagde decembermaand. Vanzelfsprekend 

ook een aantal mindere zaken zoals coronabesmettingen in groep 5/6. Groep 

5/6 moest daardoor noodgedwongen overstappen op onderwijs op afstand 

maar met het Sinterklaasfeest en de kerstviering waren de meeste kinderen 

gelukkig weer op school. De kinderen die thuis in quarantaine moesten blijven 

kregen zelfs tijdens het kerstdiner een kerstmaaltijd thuisbezorgd.   

 

Ondanks het abrupte einde van dit kalanderjaar wens ik iedereen, namens het 

personeel van De Drift, een gezond en voorspoedig 2022 toe! 

 

Met vriendelijke groet,  

Dorien de Vries-Veldkamp, directeur obs De Drift 

 



_________________________________________________________________________________ 

Waaruit bestaat de begeleiding die kinderen buiten de klas krijgen? 
 
Op De Drift krijgen kinderen extra ondersteuning zowel binnen als buiten de klas. Elke morgen is juf Christine 
als onderwijsassistent aanwezig op onze school en op woensdagmorgen geeft juf Jolanda ook ondersteuning 
aan een aantal kinderen buiten de groep. Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen ondersteuning buiten de groep 
krijgen, de leerkracht zal indien dit nodig is contact met u opnemen om aan te geven op welk gebied de 
ondersteuning voor uw kind betrekking heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen waarbij het leesproces 
nog onvoldoende op gang is gekomen of kinderen die uitdaging nodig hebben en hier extra ondersteuning 
voor krijgen. De ondersteuning vindt vaak in kleine groepjes plaats waardoor er extra aandacht aan een 
bepaald onderwerp kan worden gegeven. De extra uitleg en het werken in een klein groepje, is vaak net 
even het zetje in de rug die een leerling nodig heeft om verder te kunnen. Kinderen die werken met een 
eigen leerlijn, kunnen buiten de klas instructie krijgen, waarna ze de verwerking zelfstandig in de groep 
kunnen uitvoeren.   
 
De ondersteuningsgroepjes werken van vakantie tot vakantie (bijv. nu van de herfst- tot en met de 
kerstvakantie). Na deze periode wordt gekeken of de doelen zijn behaald van de extra ondersteuning. Na 
deze evaluatie wordt gekeken of de ondersteuning nog wordt voortgezet of dat dit afdoende is geweest. Er 
wordt dus een bepaalde periode gericht gewerkt aan van tevoren opgestelde doelen. Heeft u vragen over de 
begeleiding van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind en tijdens de reguliere 
contactmomenten zoals de rapportbespreking zal de leerkracht u ook informeren. 

_________________________________________________________________________________ 

Verschil citoresultaten en rapportcijfers bij hetzelfde vakgebied 
 
Regelmatig komt het voor dat de rapportcijfers voor bijvoorbeeld rekenen op het rapport hoger uitvallen 
dan de citoresultaten van rekenen. De cijfers die in het rapport staan, zijn het gemiddelde van de cijfers die 
de kinderen krijgen na het maken van de methode gebonden toetsen. Dit houdt in dat in de klas een aantal 
weken aan een aantal doelen wordt gewerkt, waarna getoetst wordt of de kinderen deze doelen 
beheersen.   
De citotoetsen zijn methode overstijgend. Als uw kind bijvoorbeeld in groep 7 zit worden de doelen getoetst 
die hij/zij vanaf de kleuters tot en met groep 7 heeft geleerd. Ook is de vraagstelling anders. Bij het 
vakgebied rekenen bijvoorbeeld zijn er veel “verhaaltjessommen”. De kinderen moeten uit het verhaal halen 
of zij er een min/plus/keer of deelsom van moeten maken. De verschillende soorten sommen staan ook 
allemaal door elkaar, de ene som gaat over meten en meetkunde, de andere som gaat over verhoudingen. Er 
komt dus veel aan op het begrijpend lezen van de opdracht, inzicht en weten welke strategie er moet 
worden toepassen.   
Dit is dus een stuk ingewikkelder dan de methode gebonden toetsen waar een hele periode gericht aan een 
aantal doelen wordt gewerkt die daarna worden getoetst. Door deze uitleg kunt u de cijfers op het rapport 
en de citoresultaten in perspectief plaatsen. 

_________________________________________________________________________________ 

Corona  
 
Vanaf maandag 20 december gingen alle basisscholen dicht. Een beslissing die toch werd genomen waardoor 
iedereen op korte termijn in de regelmodus kwam. Tijdens deze week werd door het personeel noodopvang 
verzorgd voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep die geen andere 
opvangmogelijkheid hadden. Van de noodopvangmogelijkheid is beperkt gebruik gemaakt. Wij bedanken 
alle ouders voor het regelen van opvang op deze korte termijn en het beperkt gebruik maken van de 
noodopvang!  
 

Onderwijs op afstand na de kerstvakantie? 
Het personeel heeft de week van 20-24 december doorgewerkt. Zij hebben de noodopvang verzorgt maar 
ook scholing gevolgd, administratieve werkzaamheden uitgevoerd en een begin gemaakt met het vormgeven 
van het onderwijs op afstand. Wij houden er namelijk rekening mee dat er een kans is dat de basisscholen na 

 



de kerstvakantie geen fysiek onderwijs aanbieden maar onderwijs op afstand/thuisonderwijs. Mocht er na 
de kerstvakantie overgestapt worden op onderwijs op afstand dan ontvangt u daar, nadat deze beslissing 
door de overheid is genomen, informatie over via het ouderportaal. 
 

Zelftesten 
Wij verzoeken alle kinderen van groep 5 t/m 8 om voordat zij na de kerstvakantie weer naar school komen 
een zelftest af te nemen. Deze zelftesten zijn voor de kerstvakantie meegegeven. In de eerste schoolweek 
van 2022 krijgen alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 nieuwe zelftesten mee naar huis. 

 
Noodopvang 
Als we na de kerstvakantie geen fysiek onderwijs mogen geven, ontvangt u nadat dit besluit door de 
overheid is genomen, informatie hierover via het ouderportaal. Voor kwetsbare kinderen en kinderen van 
ouders met een cruciaal beroep die geen andere mogelijkheid hebben om hun kind zelf op te vangen zal er 
vermoedelijk noodopvang zijn. 
 

Lenen Chromebook 
Om het onderwijs op afstand vorm te geven inventariseren we nu alvast welke gezinnen een Chromebook 
van school willen lenen. Wij maken op dit moment het lesrooster zodat één gezin met één Chromebook en 
dat alle kinderen van één gezin de online lessen na elkaar kunnen volgen. Wij beschikken over een beperkt 
aantal Chromebooks en een deel van deze Chromebooks zetten wij op school in bij de noodopvang. Heeft 
uw gezin een Chromebook van school nodig indien we na de kerstvakantie overstappen op onderwijs op 
afstand? Dan kunt u dit per mail doorgeven aan Annemiek Opten.  administratie.drift@primah.org  

_________________________________________________________________________________ 

Van de MR 
 

Natuurlijk willen wij als MR zo open mogelijk zijn over alles waar we over praten. Daarom hebben we even 
overwogen de notulen van de vergadering te publiceren. Daar zitten echter twee nadelen aan. De één is dat 
de notulen pas worden vastgesteld tijdens de volgende vergadering en dat is meestal twee maanden later. Je 
leest dan dus 'oud nieuws'. Het tweede nadeel is belangrijker: het is vrijwel onmogelijk om de notulen te 
anonimiseren. We hebben het even geprobeerd, maar de notulen worden dan zo algemeen, dat ze niet 
meer relevant en zeker niet meer interessant zijn. Om toch iedereen een beetje op de hoogte te brengen 
van waar de MR mee bezig is, zullen we aan de hand van de agendapunten vertellen waar we zoal over 
praten. Mocht je meer willen weten, dan kun je natuurlijk altijd één van ons aanspreken of mailen. Ook is 
het altijd mogelijk om een vergadering bij te wonen.  

 
Afgelopen vergadering, donderdag 9 december, hebben we gesproken over het inspectiebezoek, de 
voortgang van de onderwijsvernieuwing en het professioneel statuut (een verplicht statuut voor elke school) 
en kwam het voorstellen van de vertrouwenspersoon kort aan bod. Ook hebben we de corona-maatregelen 
die de school heeft genomen, geëvalueerd. Het document 'inzet vrijwilligers bij schoolactiviteiten' is nu 
goedgekeurd, wat betekent dat er nu afspraken op papier staan over alle mogelijke activiteiten die 
ouders/verzorgers voor de leerlingen en de school verrichten.   

 
Dinsdag 18 januari zijn we als MR uitgenodigd bij de GMR. Woensdag 26 januari is de volgende MR-
vergadering. Mocht je ook een punt op de agenda willen hebben, neem vooral contact op met één van ons! 

 
Juf Anita, juf Jorien, Annet Dekker en Corine van der Heide 

_________________________________________________________________________________ 

 

Verandering werkdagen 
 

Na de kerstvakantie veranderen de werkdagen van een aantal leerkrachten. De werkdagen van juf Agnes, 

meester Joost en juf Jorien veranderen. In onderstaand overzicht zijn de aanpassingen verwerkt. 

mailto:administratie.drift@primah.org


Groep 1 en 2 Juf Jolanda 

Juf Janet 

maandag en dinsdag 

woensdag donderdag en vrijdag 

Groep 3 en 4 Juf Inge maandag t/m vrijdag 

Groep 5 en 6 

  

Juf Agnes 

Meester Joost 

maandag, donderdag en vrijdag 

dinsdag en woensdag 

Groep 7 en 8 Juf Jorien 

Meester Joost  

maandag, dinsdag en woensdag 

donderdag en vrijdag 

Directeur 

IB-er 

Extra leerkracht 

Vakleerkracht gym 

Vakleerkracht gym 

Onderwijsassistente 

Vrijwillige onderwijsassistent 

Administratie 

Conciërge  

Vertrouwenspersoon school 

GVO (groepen 7 en 8) 

HVO (groepen 7 en 8) 

Dorien de Vries-Veldkamp 

Anita van Dijk-Speelman 

Jolanda Wolters-Haaksema 

Nelleke Ensing 

Angela Profijt 

Christine Walinga  

Ina Postema 

Annemiek Opten 

Klaas Lindeboom 

Inge Woortman-Drenth 

Anja Oorebeek 

Ineke van den Berg 

maandag, woensdagochtend en donderdag 

maandag en één dag (wisselend) 

woensdag 

maandagochtend 

donderdagochtend 

maandag t/m vrijdag (alleen de ochtenden) 

woensdagochtend 

donderdagmiddag 

maandag- en donderdagochtend 

maandag t/m vrijdag 

maandagochtend 

maandagochtend 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sinterklaas en Kerst terugblik 
Sinterklaas en zijn pieten kwamen De Drift bezoeken. 

Sinterklaas op zijn scootmobiel. Hij wordt immers ook een 

jaartje ouder. De pieten scheurden Sinterklaas voorbij op 

snelle quads. Het was een feestelijke dag waarbij alle 

kinderen hebben opgetreden voor Sinterklaas en zijn 

verwend met cadeautjes.  

 

 

Door de eerdere sluiting van de scholen, werd 

het kerstdiner vervroegen naar donderdagavond 

16 december. De kinderen hebben genoten van 

een heerlijke maaltijd, die werd klaargemaakt in 

een snackwagen naast de school en werd 

aangeboden door VHC Actifood en Eetcafé 

Hegeman. Wij bedanken Elina van Zanten voor 

het verzorgen van deze feestelijke kerstmaaltijd! 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 



Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

27 december-7 januari  Kerstvakantie 

Voor 10  januari   Hoofdluiscontrole thuis door uzelf 

10-21 januari   Zilveren weken  

24 januari-4 februari  Toets periode Cito 

 8 februari   Margedag (kinderen vrij, leerkrachten administratietijd) 

_________________________________________________________________________________ 

Verjaardagskalender januari 2022 

 

Datum   Naam    ?? jaar 

 

De verjaardagen staan in het ouderbulletin voor de  

ouders/verzorgers. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

aanwezig maar deze maand ook op; donderdag 13 januari, dinsdag 18 januari en  

dinsdag 25 januari. 

_________________________________________________________________________________ 

Bereikbaarheid ’s avonds, weekenden en tijdens schoolvakanties 
  

Het kan zijn dat er dringende zaken zijn die niet kunnen wachten tot een volgende schooldag. In deze 

dringende gevallen kunt u contact opnemen door te appen of door een boodschap in te spreken op 06-

20954588 (Dorien de Vries-Veldkamp). Tijdens de schoolvakanties worden in ieder geval op dinsdag en 

donderdag om 18:00 uur whatsapp berichten gelezen en de voicemail afgeluisterd. Vermeld in uw bericht 

waarom u contact wilt en dat het dringend is. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen.  

 

Is er iets aan de hand met het schoolgebouw? Dan kunt u dit melden door contact op te nemen met de 

gemeente. Het storingsnummer van de gemeente is 0592- 267733. 

 


