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Beste ouder/verzorger van obs De Drift, 

 

TROTS! Trots ben ik op het team van De Drift want met elkaar hebben wij 

laten zien waar obs De Drift voor staat qua leskwaliteit. Vorige maand kwam 

de inspecteur van de onderwijsinspectie op school. Onze school was 

willekeurig geselecteerd en de inspecteur heeft in het kader van het 

themaonderzoek leskwaliteit alle groepen bezocht. Wij hebben laten zien 

hoe wij instructie geven d.m.v. het directe instructiemodel en hoe wij onze 

leerlingen onderwijs aanbieden op de verschillende niveaus. Wij kijken met 

een positief gevoel terug op dit bezoek! 

 

Er zijn ouders die hebben gereageerd op de oproep in het vorige 

ouderbulletin om in noodgevallen in te vallen op De Drift. Super fijn dat jullie 

je hebben aangemeld. Dank daarvoor. Laten we hopen dat de school weinig 

van jullie diensten gebruik hoeft te maken want dat betekent dat er geen 

personeelsleden ziek/afwezig zijn maar mocht het toch nodig zijn, dan is het 

erg prettig dat ik een beroep op jullie kan doen. 

 

De recente ontwikkelingen en mogelijke aanpassingen op de huidige Covid-

19 maatregelen worden dinsdag 2 november bekend gemaakt. Indien er 

hierdoor aanpassingen voor bv de geplande lampionnententoonstelling nodig 

zijn, dan ontvangt u een bericht op het ouderportaal van Social Schools. 

 

Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Iedere dag kunt u aansluitend 

aan de lesdag even binnen lopen om in de klas van uw kind te komen kijken 

naar een gemaakt werkje, de Datamuur, etc. 

 

Met vriendelijke groet,  

Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift 
 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 
School en Volksfeest 2022 
 
Maandag 1 november werd het bord met de nieuwe datum 
voor het School en Volksfeest onthuld. Het bord werd 
onthuld door de kinderen. Zij gooiden op deze zonnige dag 
met een bal of pittenzak de muur met blikken voor het bord 
om.  
 
Noteer de data 20, 21 en 22 mei 2022 alvast in de agenda. 
Het belooft een fantastisch feestweekend voor jong en oud 
te worden! 

_________________________________________________________________________________ 

 
Lampionnenshow  
 
De lampionnenshow op school is op 10 november. U bent die dag met uw kind(eren) 

van harte welkom tussen 18:00-19:00 uur. Indien er nieuwe Covid-19 gerelateerde 

maatregelen worden ingevoerd, die van invloed zijn op deze activiteit, ontvangt u 

daarover een bericht via het ouderportaal. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Prikl: onderwijsarrangement voor hoogbegaafde leerlingen binnen PrimAH  

 
Stichting PrimAH heeft een Prikl onderwijsarrangement maar wat houdt Prikl eigenlijk in?  

Hoogbegaafde leerlingen worden veelal gezien als kinderen die snel en goed kunnen leren. Over het 

algemeen wordt aangenomen, dat zij in het reguliere lesaanbod weinig of geen problemen zullen 

ervaren. Als deze leerlingen in hun huidige onderwijs niet of onvoldoende geprikkeld worden, dan 

lopen ze het risico gedemotiveerd te raken of zelfs een verkeerde leerattitude te 

ontwikkelen. Een rijke leeromgeving, met een leerkracht die hen coacht, 

stimuleert en de mogelijkheid biedt om samen te werken in een peergroep, geeft 

aan de hoogbegaafde leerling de ruimte om verantwoordelijk te worden voor het 

eigen leerproces. 

 

Deze rijke leeromgeving biedt Prikl binnen PrimAH. Eén dagdeel per week komen 

deze leerlingen (groep 5 t/m 8) samen om met gelijkgestemden te werken aan persoonlijke leerdoelen. Prikl 

is gevestigd in het gebouw van obs Bonnen in Gieten. De Priklgroepen werken voornamelijk middels een 

Persoonlijk Leerplan en het TASC-model aan hun leergedrag: hoe pak ik mijn werk aan, hoe kan ik 

plannen, hoe beleef ik het zelf en tevens reflectie op eigen gedrag. 

Het doel is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van een hoogbegaafde leerling. 

Leerlingen, die niet genoeg hebben aan de verrijkingsstof die in de groep geboden wordt, worden bij 

Prikl in staat gesteld om met andere kinderen te werken aan persoonlijke leerdoelen en didactische 

uitdagingen.  

________________________________________________________________________________ 

 
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad 
 

In het vorige bulletin was er een oproep voor een ouderlid voor de MR. Hierop zijn geen reacties gekomen. 

Er hoeven dus geen verkiezingen gehouden worden. Corine van der Heide gaat graag door in de 

oudergeleding van de MR van de Drift. 



_________________________________________________________________________________ 

 

Bibliotheek Drenthe  
 

Tot 19 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis! Word vandaag nog lid en profiteer  

van het enorme assortiment boeken, tijdschriften, films, e-books, muziek en alle andere  

voordelen. Je kunt lenen en terugbrengen bij elke bibliotheek in de provincie Drenthe. 

_________________________________________________________________________________ 
 

Brengen en halen – u mag OP het plein (herhaald bericht) 
  
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?  
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

6 november   Oud papier 

10 november   Lampionnenshow 18:00-19:00 uur 

16 november   Schrijver in de klas groep 5/6 

18 november   Sintknutselmiddag 

29  november   OV vergadering 

3 december   Sinterklaasviering (school begint om 9:30 uur) 

7 december    MR vergadering (19:30 uur) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Verjaardagskalender november 2021 

Datum   Naam    ?? jaar 

  

De ouders/verzorgers ontvangen het ouderbulletin 

op het ouderportaal Social School met daarin de 

namen van de jarigen.   

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
  

Aanwezigheid intern begeleider  

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

aanwezig maar deze maand ook op; 

Donderdag 4 november; Dinsdag 9 november;  Do 18 november en dinsdag 23 november.  

_________________________________________________________________________________ 


