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Voorwoord november 2022 
 

Beste ouder/verzorger,  

  

Na iedere schoolvakantie is er een inloopmoment voor ouders om even bij te kletsen 

onder het genot van een kop koffie/thee. Na de kerstvakantie is het volgende 

inloopmoment en deze breng ik nu alvast graag onder uw aandacht.   

  

Een gi-ga groene bazaar waarvan groot en klein heeft genoten en de volgende 

activiteiten dienen zich alweer aan. De lampionnenshow is dit jaar op 10 november 

en ook de peuters van Bij Ot en Sien laten die avond hun lampion zien.   

  

Covid-19 is nog steeds in ons leven al leren we er beter mee om te gaan. Als school 

zijn wij, voor zover dat mogelijk is, voorbereid op een eventuele volgende golf. Wij 

hebben ons draaiboek, sectorplan COVID-19, klaar en zijn voorbereid voor de 

verschillende fases van groen naar donkerrood. Waarbij zelfs bij fase donkerrood 

fysiek onderwijs op school wordt gegeven.   

Heeft uw kind nu klachten die kunnen horen bij corona? Er zijn nog steeds op school 

zelftesten af te halen.  

  

In deze nieuwsbrief meer informatie over de nieuwe methode voor rekenen waar wij 

sinds dit schooljaar mee werken waar ik u graag op wil wijzen. Praat thuis eens met 

uw kind over de rekenlessen. De lessen zijn gevarieerd en sluiten aan bij onze 

schoolslogan “samen spelen, samen leren, een basis veilig en sterk.”  

  

Heeft u al gehoord dat er in Grolloo een nieuw hotel is geopend? Insectenhotel De 

Drift! 

  

Met vriendelijke groet, 

Dorien de Vries-Veldkamp, directeur obs De Drift  

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

Rekenmethode Pluspunt 

Na de zomervakantie zijn de groep 3 t/m 8 gestart met de 
nieuwe rekenmethode, Pluspunt van uitgeverij Malmberg. Dit is 
een papieren rekenmethode. De leerkrachten hebben meerdere 
scholingsbijeenkomsten gevolgd zodat de nieuwe methode goed 
wordt uitgerold in onze school maar wat biedt deze methode 
eigenlijk aan? 
 
Wat biedt de methode Pluspunt?  
Deze methode verwerkt de sterke elementen uit de traditionele 
en uit de realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig 
rekenen. De beste balans tussen veel oefenen en de verbinding met de realiteit. Er wordt met verschillende 
didactische modellen gewerkt. Deze modellen ondersteunen de leerkracht bij het doelgericht observeren 
van de kinderen. Deze observaties brengen snel en scherp de onderwijsbehoeften van alle kinderen aan het 
licht. Passend rekenonderwijs voor iedereen is op deze manier écht mogelijk.  

 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

Van de Oudervereniging 
 

Zeer geslaagde editie van De Bazar 

De werkgroep Bazar, bestaande uit een aantal zeer enthousiaste 

ouders onder bezielende leiding van Chef-Bazar, juf Janet, kon dit 

jaar helemaal los op het thema Gi-Ga-groen. Na een aantal 

brainstormsessies was het programma rond en werd op 7 oktober 

de school aangekleed in Gi-Ga-groene stijl en er ontpopte zich een 

ware jungle in het gymlokaal. Voor het special effect waren er nog 

een paar papegaaien losgelaten, werd chef-Bazar voorzien van 

subtiel groen en kon de Bazar van start. De verzorging van de 

catering, dit jaar in handen van Jane, was weer prima geregeld. 

Vooral de broodjes worst vlogen erdoor. 

Helaas was Freek Vonk verhinderd maar daarvoor hadden we een 

prima “stand-in” die in no-time het 100-vakkenbord wist te vullen. 

Wat uiteraard goed is voor het financiële resultaat.  

Wat ook prima voor het resultaat was, was de fantastische 

bijdrage van Welkoop Marwijksoord. De Welkoop heeft voor deze 

avond geheel belangeloos alle prijzen voor het rad van Avontuur 

gedoneerd. Helaas, niet in Tarzan-outfit, of misschien wel 

gelukkig, draaide de nieuwe omroeper er heel wat prijzen door. Welkoop Marwijksoord, heel erg bedankt 

voor deze leuke prijzen!  

Andere prijswinnaars.  

In de snoepjes-pot zaten 69 kikkers, deze pot met inhoud is gewonnen door Sanne de Jong.  

Liaan hangen is gewonnen door Marcie Huizing en Julian Gouman. 

Sjoelen is gewonnen door Daisy Nutbey (basisschool) en Linde Warringa (niet meer basisschool).  

Alle vier gingen met een reep chocolade naar huis. 

De prijs van het 100-vakkenbord, € 100,-, is gewonnen door Saskia Reitsma.  

Nog een winnaar deze avond was de Oudervereniging met een mooi eindresultaat.  

Het netto resultaat voor deze avond was uiteindelijk € 943,17. Dit bedrag zal dit jaar weer goed besteed 

worden aan allerlei leuke activiteiten. Medewerkers team en ouders die deze avond tot een succes gemaakt 

hebben, heel erg bedankt. 

Maar de allergrootste winnaars waren natuurlijk de kinderen, alleen maar glunderende gezichtjes, de Bazar 

blijft een leuke avond voor jong en oud.  

Wil je nu volgend jaar ook helpen, dresscode is uiteraard bespreekbaar, meld je dan aan bij juf Janet. Alle 

hulp is welkom.  

_________________________________________________________________________________ 
 

Mooi resultaat Rabo ClubSupport 

 

Maandagavond 10 oktober was de finale-avond van de Rabo 

ClubSupport actie. Ook de Oudervereniging ontving deze 

avond een check. Na een inspirerende avond met 

gastspreker Rolf Schrama, paralympisch zeiler, mocht de 

check uit de envelop. Een bedrag van € 113,36 is bij elkaar 

gestemd. Het bedrag komt ten goede voor de plannen voor 

het realiseren van een nieuw (school)plein. Iedereen die een 

stem heeft uitgebracht op de oudervereniging, bedankt!  

_________________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________________ 

Uitslag E-Waste race 

 

 

 

 

De afgelopen maand is er massaal E-Waste ingezameld, waarvoor 

onze dank! De container was goed gevuld en de kinderen hebben 

ontzettend hard hun best gedaan om zoveel mogelijk E-Waste 

binnen te halen.  

Uiteindelijk zijn wij als 5e (van de 10) van geëindigd, wat betekent dat 

het schoolreisje naar NEMO er voor ons niet in zit. Helaas, maar we 

zijn wel weer heel veel wijzer geworden van E-Waste. 

 

 

   

 

_________________________________________________________________________________ 
Stagiaire groep 5/6 

Goedendag! 

Ik ben Maarten en ik ben 36 jaar oud. Ik studeer de PABO bij NHL 
Stenden in Assen. Ik doe dit in een deeltijdvorm. Dit betekent dat 
ik hier alleen op dinsdag mag schitteren tot februari. De rest van 
de week ben ik aan het werk of ga naar de opleiding. Het is 
misschien wel leuk om te weten dat ik werk als onderwijsassistent 
in het voortgezet speciaal onderwijs. Ik werk dan met kinderen in 
de leeftijd 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Ik ben 
daarom ook erg nieuwsgierig hoe het is om in het reguliere 
basisonderwijs te werken. 

Verder kan ik nog vertellen dat ik in Groningen woon. Mijn 
huisgenoten zijn mijn vriendin en mijn prachtige, actieve dochter 
van 20 maanden. Ik houd van sporten, gamen en de bioscoop. Wil 
je nou weten naar welke film ik ga, of welke game ik speel, dan 
kun je mij altijd even aanspreken. Volgens mij ben ik makkelijk te 
herkennen aan het feit dat ik man ben. Ik kreeg de indruk dat hier 

niet veel mannen werkzaam zijn namelijk 😉 

Ik ben erg blij dat ik bij obs de Drift stage mag lopen en heb er veel 
zin in! 

_________________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________________   

Pietengym 
 
Op maandag 28 november geeft juf Angela Pietengym. De leerlingen mogen die dag 
verkleed op school komen (geen schmink). De ouders mogen hierbij aanwezig zijn. De 
gymtijden zijn als volgt: 
 
Groep 1/2 8:30-9:15 
Groep 3/4 9:15-10:00 
Groep 5/6 10:15-11:00 
Groep 7/8 11:00-11:45 

_________________________________________________________________________________ 

Belangrijke data 
 

Donderdag 10 november    Fietsen herkeuring 

Donderdag 10 november    Lampionnenshow 17.30-18.00 uur 

Maandag 28 november     Pietengym 

Maandag 28 november     OV vergadering 

Maandag 5 december     Sinterklaasviering (9:30 uur op school) 

_________________________________________________________________________________ 

Verjaardagskalender 

  

 

 

 

De verjaardagen staan in het ouderportaal wel             

zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Aanwezigheid intern begeleider  

 

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

aanwezig maar deze maand ook op; 

Woensdagmorgen 3 november en vrijdagmorgen 4 november; donderdag 10 november;  

woensdag 16 november, dinsdag 22 november en dinsdag 29 november.  

_________________________________________________________________________________ 
 


