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Voorwoord oktober 2022 

Beste ouder/verzorger, 

 

Wat was er een grote opkomst op de carrouselavond waar wij 

geïnteresseerde ouders hebben verteld over onze school en waar wij met 

elkaar aan werken en trots op zijn. Tijdens de zakelijke ouderavond werd een 

mooi overzicht gepresenteerd van alle activiteiten die mede door de OV 

mogelijk zijn gemaakt. Van het nieuwe speeltoestel “de Berenboot” tot een 

creatief uitje naar Kunstkot. Ook komend jaar belooft het weer een jaar te 

worden met leerzame en leuke activiteiten.  

 

De eerste grote activiteit is de Gi-ga groene Bazar op vrijdag 7 oktober.  

Bent u er ook bij? 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift 

 

 



  

_________________________________________________________________________________ 

 
Oproep: groepsouders  
 
Aan het begin van ieder schooljaar vragen de leerkrachten om één 

groepsouder per groep. De groepsouder ondersteunt de leerkracht bij 

organisatorische zaken zoals het ondersteunen van de school en OV bij 

schoolactiviteiten en ouders van de groep benaderen voor ouderhulp. Wilt 

u meer informatie of wilt u de groepsouder zijn van de groep van uw kind? 

U kunt zich opgeven bij de leerkracht(en) van uw kind.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Energiekosten schoolgebouw   

 
Er worden hoge kosten voor het energieverbruik voor het schoolgebouw in rekening gebracht. De 
verwarming zal daarom op school lager worden ingesteld en wij zullen proberen om warmteverlies te 
beperken. Daarnaast blijven wij ventileren (o.a. tijdens de pauzes) om de verspreiding van virussen te 
verkleinen. Voor de kinderen is het fijn als zij zich kleden op wisselende temperaturen. Daarbij kunt u denken 
aan meerdere laagjes kleding en een vest die makkelijk aan en uit kan bij verandering van de temperatuur.  

_________________________________________________________________________________ 
  

AVG Social Schools  
 
Graag uw aandacht voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Bij 
verschillende activiteiten op school worden foto’s gemaakt. Mag uw kind wel/niet op de 
foto/video en voor welke doeleinden wel/niet? Een voorbeeld hiervan is de groepsfoto. 
Uw voorkeuren kunt u aangegeven in Social Schools onder de knop administratie. Vult u 
niets in? Dan gaan wij ervanuit dat u geen toestemming geeft.   
Wij respecteren iedere beslissing.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Van de Oudervereniging 

De zakelijke ouderavond was dit jaar gecombineerd met de carrouselavond van de school. Dit resulteerde in 

een mooie avond waar wij als Oudervereniging zeker niet mochten klagen over de publieke belangstelling 

tijdens deze jaarlijkse zakelijke ouderavond. De vergadering begon met een mooie presentatie van alle 

activiteiten die wij als Oudervereniging het afgelopen schooljaar (financieel) hebben ondersteund. 

Vervolgens kwam het financieel jaaroverzicht voorbij. Met een balans zo goed als in evenwicht heeft de 

Oudervereniging voorgesteld om voor het komende schooljaar de ouderbijdrage* niet te verhogen. Wat wel 

is verhoogt, met instemming van de vergadering, is het aantal leden van de Oudervereniging. Want naar 

aanleiding van onze zoektocht naar één nieuw lid i.v.m. een aftredend lid waren we blij verrast met de 

aanmelding van drie kandidaten. De Oudervereniging kan naar ons idee wel wat extra “mankracht” 

gebruiken en heeft daarom deze drie heren laten toetreden tot de Oudervereniging. We gaan dus op volle 

kracht het nieuwe schooljaar in. Tot slot hebben we afscheid genomen van Jan-Peter Hofsteenge, hij was na 

zes jaar OV-lid, aftredend en niet herkiesbaar. Jan-Peter werd bedankt voor zijn inzet en kreeg een passend 

cadeautje mee naar huis.  

De Oudervereniging bestaat nu uit de volgende leden;  

Yvonne Vos, Marieke Schamper, Annita Kwant, Albert Jan Zinger, Jeanet Santes, Derkjan Schepers, Freja 

Haandrikman, Coen Rijkaard, Paul Moonen, Michel Lugas en Arjan Sijbring. 



 

Ouderbijdrage schooljaar 2022/2023* 

leerlingen groep 1/2 €  25,00 

leerlingen groep 3/4 €  27,50 

leerlingen groep 5/6 €  30,00 

leerlingen groep 7/8 €  40,00 

De ouderbijdrage wordt dit jaar in oktober geïncasseerd. 

De eerste activiteit die namens de Oudervereniging wordt georganiseerd komt er alweer aan. De jaarlijkse 

Bazar is weer terug in oktober. De werkgroep Bazar is al een aantal weken in voorbereiding en haalt 

werkelijk alles uit de kast om hier een Gi-Ga groene topavond van te maken. We hopen jullie hier allemaal te 

zien. Vrijdag 7 oktober van 17:30 uur tot 20:30 uur.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Opening Oktobermaand Kindermaand door burgemeester  
 

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra gaf op woensdag 14 september het startsein voor Oktobermaand 

Kindermaand bij ons op school. Met groep 7 en 8 werd het zit-sta-spel gespeeld. Een spannende strijd, want 

na 20 vragen was er nog geen winnaar! Uiteindelijk won Lucas uit groep 7 met zijn antwoord op de 

benaderingsvraag. Nyck en Marit uit groep 7 deelden de tweede plaats. Daarna mochten de kinderen de 

burgemeester het hemd van het lijf vragen. Want wat weegt zo'n ambtsketen nou eigenlijk en ben je als 

burgemeester altijd aan het werk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdens Oktobermaand Kindermaand kunnen alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar allerlei gratis 

culturele activiteiten doen in de provincie. Op www.kindermaand.nl zijn alle activiteiten te vinden. Tevens 

hebben alle kinderen het boekje met activiteiten meegekregen. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Kinderpostzegelactie  

 
Groep 7 en 8 doet ook dit jaar weer mee aan de Kinderpostzegelactie.  
De actie loopt van 28 september t/m 5 oktober. De kinderen gaan zoveel  
mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. Kinderen komen langs de  
deuren met een verkoopmap. U kunt een QR-code scannen, een formulier  
invullen of er wordt een persoonlijk verkooplinkje met u gedeeld.  

 

Het goede doel 
 
 
Geef kinderen wind mee! Dat is het doel van de Kinderpostzegelactie 2022. Maar hoe doe je dat? En wat 
betekent het precies? Door omstandigheden thuis hebben sommige kinderen veel aan hun hoofd, waardoor 
ze zich niet goed kunnen concentreren op school. Wij vinden het niet eerlijk dat sommige kinderen alle 
kansen krijgen en anderen niet. Samen met duizenden andere kinderen in Nederland ga jij een week lang op 
pad tijdens de Kinderpostzegelactie om zoveel mogelijk geld in te zamelen.   

_________________________________________________________________________________ 

 

Kinderboekenweek  
 

De Kinderboekenweek is in zicht! Tijdens deze ‘week’  

(5 oktober t/m 16 oktober) vieren we feest in het teken van het  

kinderboek. Door het hele land worden er activiteiten georganiseerd,  

bijvoorbeeld bij de bibliotheek, en ook op school besteden we hier aandacht aan.  

 

Het thema is dit jaar: Gi-ga-groen! In bomen klimmen en sporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of 

vliegeren op het strand, een hut bouwen of vogels spotten of je eigen moestuin maken...de natuur is overal 

om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Maar, er zijn natuurlijk ook heel veel boeken die 

kinderen helpen een echte natuurheld te worden. En die boeken staan centraal tijdens de 

Kinderboekenweek. 

We openen deze week op dinsdag 4 oktober. De kinderen van groep 8 verzorgen de opening voor de hele 

school. Tijdens de Kinderboekenweek wordt in elke klas extra aandacht besteed aan kinderboeken en aan 

lezen.  

Ook besteden we aandacht aan andere activiteiten die in het thema van Gi-ga-groen staan. Tijdens twee 

middagen kunnen de kinderen kiezen uit workshops; creatief met natuurlijke materialen, een boswandeling 

maken met een boswachter, werken in de moestuin....er is van alles te doen!  

_________________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.kindermaand.nl/


Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

5 oktober   Dag van de leraar 

7 oktober   Bazar 

5-16 oktober   Kinderboekenweek 

17-21 oktober   Herfstvakantie 

26 oktober   MR vergadering    

_________________________________________________________________________________ 

 

Verjaardagskalender     

 

D De verjaardagen staan in het ouderportaal wel  

 zichtbaar. 

_________________________________________________________________________________ 
 

Aanwezigheid intern begeleider  

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

wisselende dagen op school aanwezig. Als u Anita wilt spreken, kunt u het beste rechtstreeks contact met 

haar opnemen: ib.drift@primah.org of 06-30285348. 

_________________________________________________________________________________ 
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De AMV / Blokfluitlessen gaan weer van start 

  

Voor alles is een eerste keer. Dat geldt ook voor het beleven van muziek. De een luistert ernaar en de ander 

maakt het. De een zingt onder de douche, de ander voor heel veel mensen. Negen van de tien zijn begonnen 

op de blokfluit. Dat is vaak de eerste aanraking met zelf muziek maken. 

  

Timing is alles 

Crescendo biedt kinderen vanaf groep 4 van de basisschool de kans om zich te ontwikkelen op het muzikale 

vlak. De kleine breintjes die de stukjes van de puzzel beginnen te leggen. Wat is een noot, waar staat die op 

de notenbalk en hoe klinkt die? En wat als ik langer blaas, dan is het een langere noot, ziet die er dan ook 

anders uit? 

Jij kan het! 

Een blokfluit, een boekje en een standaard. Verder heb je zelf alles in huis om muzikant te worden. Je zet je 

lippen om het mondstuk en blaast rustig wat lucht door het huis. Je hoort een toon! Met je vingers bedek je 

de gaten en zo klinkt er ineens een ander geluid. Voor je het weet kun je een liedje spelen. En wat nog leuker 

is, je speelt niet alleen. Samen met je leeftijdsgenoten speel je in je eerste heuse band. Een blokfluitband! 

Hoe stoer is dat? 

  

Van start tot finish 

In de tweede week van november trappen we af. Crescendo heeft lesruimte in het Markehuis in Grolloo en 

in de Jan Thiesschool in Rolde. Jij leert in 18 lessen meester van de blokfluit te worden. Met als afsluiting een 

prachtig concert samen met het jeugdorkest “Eigenwies”.  

De kers op de taart is natuurlijk je diploma. Die heb jij dan dik verdiend! 

  

Ik meld me aan 

Begin jouw muziekhobby in november van 2022 bij Crescendo. Aanmelden kan tot de herfstvakantie. Klik op 

de link of scan de QR-code. Aanmelden was nog nooit zo simpel. 

  

 https://forms.office.com/r/vP4h7BY9v3 

 
 

 

  

  

https://forms.office.com/r/vP4h7BY9v3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


