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Beste ouder/verzorger van obs De Drift, 

 

Op 1 februari 2021 was mijn eerste werkdag als directeur van obs De Drift. In 

die week werd er geen fysiek onderwijs gegeven, was er noodopvang, ging de 

verwarming kapot en moest de school heropend worden volgens de toen 

geldende richtlijnen. Het was een bijzondere start en inmiddels zijn we een 

jaar verder en geniet ik nog steeds van iedere werkdag. Ik kijk terug op een 

bewogen jaar waarin corona om de nodige aanpassingen van het onderwijs 

vroeg maar het was ook een jaar met een topteam om het onderwijs verder 

vorm te geven en verder te ontwikkelen. De ingezette scholing en werken 

met Datamuren is voortgezet en het leerling-portfolio is in ontwikkeling. 

 

We zijn na de zomervakantie gaan werken met verschillende nieuwe 

methoden en oriënteren ons nu op nieuwe methoden voor de zaakvakken en 

rekenen maar ook een nieuw observatiesysteem voor de kinderen van groep 

1/2. Na 34 jaar is de inrichting van het speellokaal vervangen. Verderop ziet u 

het resultaat. Ziet het er niet prachtig uit?. 

 

Op dit moment worden de lokalen geschilderd. We verwachten dat het na de 

voorjaarsvakantie helemaal klaar is. De muren in de lokalen worden wit met 

een blauwe smetrand. De lokalen die al klaar zijn ogen fris en lijken zelfs 

groter. Omdat er geen ouders in de school mogen komen delen wij foto’s 

en/of filmpjes van het eindresultaat via het ouderportaal. 

 

Op 1 maart 2021 kwam de BSO van Bij Ot en Sien in het schoolgebouw. Een 

jaar later, per 1 maart 2022, biedt Bij Ot en Sien op drie dagen Voor- en 

Vroegschoolse Educatie voor peuters vanaf 2 ½ jaar aan. Wij zijn erg content 

met deze samenwerking. De VVE flyer vindt in verderop in het ouderbulletin. 

 

Ieder schooljaar wordt de tevredenheid van de kinderen van groep 6 t/m 8 

met een vragenlijst 'gemeten'. Dit schooljaar worden ook de 

ouders/verzorgers en personeelsleden bevraagd. Wij zijn benieuwd naar uw 

mening. 

 

Veel leesplezier, blijf gezond en pas goed op elkaar! 

Met vriendelijke groet,  

Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift  

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 
Tevredenheidsonderzoeken 
 
Hoe zien de kinderen, de ouders en het personeel de school? Er worden binnenkort vragenlijsten voor het 

onderzoek naar leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheid uitgezet. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 

nemen deel aan het tevredenheidsonderzoek voor kinderen. Hoe meer ouders/verzorgers deelnemen aan 

de vragenlijst voor ouders/verzorger des te betrouwbaarder de uitkomsten. De ouders/verzorgers 

ontvangen via het ouderportaal een uitnodiging om deel te nemen. 

De uitkomst van de leerling- en oudertevredenheid wordt o.a. besproken in de MR, gebruikt voor 

scholenopdekaart.nl maar bovenal kijken wij als team naar deze gegevens en nemen dit mee in de verdere 

schoolontwikkeling. Waar kunnen wij trots op zijn en wat vraagt extra aandacht van ons? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Oudergesprekken  
 

Jaarlijks krijgen de kinderen in de week voor de voorjaarsvakantie hun rapport. In 
dezelfde week vinden ook de oudergesprekken over de vorderingen van de kinderen 
plaats. De gesprekken vinden plaats van 14 t/m 17 februari. De gesprekken zullen 
online, via ‘Meet’ plaatsvinden. Echter vinden de adviesgesprekken voor groep 8 wel 
fysiek, op school plaats.  
U kunt zich intekenen voor de oudergesprekken via het ouderportaal van vrijdag 4 
t/m vrijdag 11 februari. Het rapport is gebaseerd op de periode vanaf augustus 2021. 

_________________________________________________________________________________ 

 
Ziek melden? 

 
Graag brengen we het ziek melden onder de aandacht.  
Wij zijn ’s ochtends vanaf ongeveer 8:00 uur telefonisch bereikbaar.  
Wij verzoeken u om uw kind voor 8:30 uur telefonisch  
ziek te melden.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Nieuw materiaal speellokaal  
 

In oktober hebben we in het speellokaal nieuw gymmateriaal gekregen voor de kleuters. Het oude 
gymmateriaal was 34 jaar oud. 
Er is een verplaatsbaar klimeiland (klimrek met matten), glijbaan, ladder, zigzag-ladder, banken, 
matten, kasten en een bobbelbaan gekomen. Een bobbelbaan is een hindernisbaan met veel zachte 
hindernissen en matten. Ook zijn er nieuwe hoepels, pittenzakken, linten en ballen gekomen.  
 
Hieronder een sfeerimpressie van al het prachtige, nieuwe gymmateriaal.  
 



 

‘Maar eerst ving ik een 

monster’ 

Prentenboek van 2022 

Tips voor het voorlezen: 
1. Kies samen een boek uit (in 
 de bibliotheek). 
2. Praat samen over het boek. 
 Waar zou het over gaan? 
3. Maak voorlezen leuk. Een 
 boek van achter naar voren 
 lezen of over de kop, kan ook 
 leuk zijn. 
4. Lees hetzelfde boek vaker 
 voor. 
5. Verzin eigen tekst bij de     
      plaatjes als lezen lastig is. 

 
_________________________________________________________________________________

  
De Nationale Voorleesdagen 2022 

 
Van 26 januari t/m 5 februari zijn het De Nationale Voorleesdagen. 

 
 

Meer informatie: 
Meer informatie over voorlezen en taalontwikkeling is te vinden op:  
https://www.kindentaal.nl/Voorlezen 
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/ 

 

Hoe schakelt u de preventief logopedist in?  
Twijfelt u over de spraak of taal van uw kind? Neem contact op met de  
preventief logopedist via logopedie@ggddrenthe.nl. U kunt uw kind ook  
aanmelden voor een observatie of screening via de leidster of leerkracht.  

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.kindentaal.nl/Voorlezen
https://www.boekstart.nl/tips/voorleestips/
mailto:logopedie@ggddrenthe.nl


_________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke data 
 

8 februari    Leerlingen vrij i.v.m. margedag 

14 t/m 17 februari   Oudergesprekken 

17 februari    Rapport mee  

18 februari    Leerlingen vrij i.v.m. margedag 

21 t/m 25 februari   Voorjaarsvakantie 

_________________________________________________________________________________ 

 

Verjaardagskalender 

 

De verjaardagen staan in het ouderportaal wel 

zichtbaar. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
  

Aanwezigheid intern begeleider  
 

De intern begeleider van onze school, Anita van Dijk-Speelman, is deze maand aanwezig op: 

- Dinsdag 1 februari 

- Donderdagmiddag 3 februari 

- Woensdag 9 februari 

- Donderdag 10 februari 

- Donderdag 17 februari 

- Maandag 28 februari 

_________________________________________________________________________________ 



 


