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OUDERBULLETIN
Beste ouder/verzorger van obs De Drift,
Laat ik beginnen met het feit dat het team klaar is voor het nieuwe schooljaar! De
lokalen zijn ingericht en de laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van de gangen.
Door de huidige richtlijnen is het helaas niet mogelijk om u de eerste schooldag tijdens
de inloop IN het schoolgebouw te ontvangen. Om de ouders en de kinderen alvast een
kijkje in de school geven hebben we een korte video opgenomen. Hoe leuk is dat!
Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer lezen over de eerste schooldag.
Dit schooljaar staan er mooie onderwijsvernieuwingen gepland en gaan we onder
andere verder met de Datamuur en de leerlingenraad. Groep 7/8 heeft dit jaar de
mogelijkheid om te kiezen tussen de vormingslessen GVO (Godsdienstig
VormingsOnderwijs) en HVO (Humanistisch VormingsOnderwijs). Deze lessen helpen
kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat
geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders
in het leven staan dan zij zelf.
Het leesonderwijs in groep 3 en 4 krijgt een impuls door de invoering van de nieuwe
leesmethode; Actief Leren Lezen. Daarnaast gaat de onderbouw werken met de nieuwe
schrijfmethode; Aan Boord. De inrichting van het speellokaal wordt vervangen door een
klimeiland met een heuse bobbelbaan. Voor de groepen 1 t/m 8 wordt dit schooljaar
gewerkt met Eigenwijs digitaal. Deze prachtige methode omvat de lessen drama, dans
en muziek. Daarnaast gaat de ontwikkeling van de Datamuur door en de oriëntatie op
zaakvakonderwijs en het rekenonderwijs is gestart. Door de extra NPO (Nationaal
Programma Onderwijs) gelden krijgen de intern begeleider, de onderwijsassistent en
een leerkracht extra uren. Deze uren worden onder andere gebruikt om individuele
kinderen of groepjes kinderen te ondersteunen. Daarnaast wordt een deel van het
budget gebruikt voor de aanschaf van materialen/methoden en de bekostiging van
scholing. Op deze manier krijgt het onderwijs op De Drift een kwaliteitsimpuls en dat is
precies waar deze gelden voor bedoeld zijn. In de komende ouderbulletins wordt
uitgebreider aandacht besteed aan deze schoolontwikkelingen.

Aanwezigheid directeur

De vacature voor een vrijwillige conciërge voor twee dagdelen is nog niet vervuld.
Mocht u nog iemand weten of zelf geïnteresseerd zijn, dan kunt u hem/haar naar
mij doorverwijzen of zelf contact met mij opnemen.
Mede namens het team van obs De Drift wens ik iedereen een educatief schooljaar toe!
Tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Dorien de Vries-Veldkamp, directeur obs De Drift

________________________________________________________________________________

Aangepaste inloop eerste schooldag
Vanaf 8:20 uur kunnen de kinderen buiten op het plein/veld op zoek gaan naar de eigen leerkracht. Zijn alle
leerkrachten terug van vakantie? Succes met het zoeken en als de eigen leerkracht is gevonden maak gerust
als ouder een praatje en kom vervolgens naar de tafeltennistafel voor een kopje koffie/thee. Daar kunt u
bijpraten met andere ouders en hoop ik u ook beter te leren kennen. Denk wel aan de afstandsregel van 1
1/2 meter tussen volwassenen.

________________________________________________________________________________

Onderhoud telecom mast
VolkerWessels Telecom zal op vrijdag 20-08-2021, maandag 23-08-2021 en dinsdag 14-08-2021
werkzaamheden aan de telecom mast naast de school uitvoeren. VolkerWessels streeft ernaar om de
eventuele overlast te beperken en zal tijdens het onderhoud rekening houden met de veiligheid van de
kinderen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

_________________________________________________________________________________

Corona update | Nieuwe beslisboom | Aangepast traktatiebeleid | Inloop na school
Voor het basisonderwijs is een nieuw protocol ‘openstelling scholen’ opgesteld. De belangrijkste
wijziging vindt u in de nieuwe beslisboom. De beslisboom is te raadplegen op
https://www.boink.info/beslisboom Deze beslisboom wordt regelmatig bijgewerkt vandaar dat
het advies is om de beslisboom via deze link of de website van Boink te gebruiken indien uw kind klachten
vertoond.
Jarige kinderen mogen trakteren op een voorverpakte traktatie of op fruit.
Bent u benieuwd naar het lokaal van uw kind? Heeft uw kind een werkje gemaakt en wil hij/zij deze
aan u laten zien? U bent met uw kind aansluitend aan schooltijd van harte welkom mits u
voldoende ruimte tussen u en andere volwassenen aanhoudt. Indien dit niet mogelijk is verzoeken
wij u om op een andere middag terug te komen. Deze inloop om 14:00 uur is mogelijk tot 20 september.

_________________________________________________________________________________

Drouwenerzand
Hoe kan dit schooljaar goed beginnen? Wij gaan met alle kinderen op 9 september op
Schoolreis naar Drouwenerzand! We beginnen deze dag een uurtje later. De kinderen komen om
9:30 uur naar school en we zijn rond 15:00 uur weer terug op school.
Kunt u deze dag kinderen halen en/of brengen? Stuur de leerkracht van uw kind een bericht via
Social Schools om u op te geven. Vermeld hoeveel kinderen u kunt vervoeren en of u kunt halen
en/of brengen.
Voor de groepen 1 t/m 4 zoeken wij een aantal ouders die deze dag op het park groepjes met
kinderen begeleiden. Kunt u helpen? Dan kunt u dit ook doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
_________________________________________________________________________________

31 augustus ANWB Streetwise komt op bezoek!

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt
vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 31 augustus 2021 naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen
van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo
goed mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
•

Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik
van de autogordel en een autostoeltje.

•

Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de
autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

•

Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

•

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op het
fietsen naar de middelbare school.
Het parkeerterrein naast de school kan op deze dag niet gebruikt worden.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site. http://www.anwb.nl/streetwise

_______________________________________________________________________

Integriteitscode
In de Code Goed Bestuur van november 2020 wordt het hebben van een Integriteitscode verplicht gesteld.
Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen
doen.
Waar het bij integriteit in organisaties vooral om gaat, is het bespreekbaar maken van normen en waarden.
Dit betekent dat we bij stichting PrimAH naast concrete regels ook open praten over wat we wel of niet
acceptabel vinden of wat beter kan. De GMR heeft in haar vergadering van 17 juni 2021 positief advies
gegeven op de integriteitscode. Het document ‘Integriteitscode’ kunt u vinden op de schoolwebsite onder
het kopje bestuur en op de website van stichting PrimAH.

_______________________________________________________________________________

Vakantierooster + margedagen schooljaar 2021-2022
Hierbij nogmaals een overzicht van de schoolvakanties en de geplande margedagen voor dit schooljaar. Op
de margedagen en margemomenten zijn de kinderen vrij van school. Op deze momenten vindt er scholing
voor alle personeelsleden plaats maar er zijn ook margemomenten waarop de leerkrachten tijd hebben om
toetsen te analyseren en de rapporten te schrijven. Dit schooljaar is er op 6 oktober een
onderwijsontmoetingsdag voor alle personeelsleden van stichting PrimAH. Oftewel wij streven ernaar om
een lerende organisatie te zijn waar behalve de kinderen ook het personeel zich ontwikkelt.
Vakanties
Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie
21-02-2022 t/m 25-02-2022

Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022 t/m 06-06-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022

Margedagen/marge-uren
Scholing personeel
Onderwijsontmoetingsdag
Marge-uren voor aankomst Sint
Margemiddag
Margedag
Margedag
Margedag
Margemiddag
Margedag (plandag)
Margemiddag

08-09-2021 vanaf 12:00 uur alle leerlingen vrij
06-10-2021
03-12-2021 08:30 tot 9:30 uur alle leerlingen vrij
24-12-2021 vanaf 12:00 uur alle leerlingen vrij
08-02-2022
18-02-2022
30-05-2022
14-06-2022 vanaf 12:00 uur alle leerlingen vrij
22-06-2022
15-07-2022 vanaf 12:00 uur alle leerlingen vrij

_________________________________________________________________________________

Belangrijke data
Datum
23 augustus
28 augustus
31 augustus
8 september
9 september
13 september
15 september
22 september
22 september
27 september
28 september
29 september
2 oktober

Activiteit
Eerste schooldag met koffie/thee op het plein
Oud papier
Streetwise groep 1 t/m 8
Margemiddag (leerlingen vrij vanaf 12:00 uur)
Schoolreis groep 1 t/m 8 Drouwenerzand (Schooltijd: 9:30-15:00 uur)
OV vergadering
MR vergadering
Fietscontrole groep 1 t/m 8
Informatie avond groep 1 t/m 8 ovb (afhankelijk van de geldende richtlijnen)
Theaterlessen groep 1/2
Zakelijke ouderavond
Start kinderpostzegelactie groep 7/8 t/m 6 oktober
Oud papier

_________________________________________________________________________________

Verjaardagskalender
Naam

Datum

.. jaar

De ouders/verzorgers ontvangen het ouderbulletin
op het ouderportaal Social School met daarin de
namen van de jarigen.

___________________________________________________________________________

Aanwezigheid directeur en intern begeleider
Dit schooljaar is Dorien de Vries-Veldkamp op vaste dagen op school aanwezig. Dit zijn de maandag,
woensdagochtend en de donderdag.
Intern begeleider, Anita Speelman-van Dijk is iedere maandag aanwezig. Door de inzet van NPO-gelden
(extra gelden om de onderwijskwaliteit een impuls te geven) is Anita iedere week één dag extra aanwezig.

_________________________________________________________________________________

