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Beste ouder/verzorger,  
  
Op maandag 29 augustus is het nieuwe schooljaar gestart. Veel blije, 
zongebruinde koppies zagen wij lachend maar toch ook met een beetje 
gezonde spanning op school komen.   
We zijn als team het schooljaar enthousiast begonnen met elkaar. Wij kijken 
uit naar komend schooljaar waarin we weer een aantal mooie 
onderwijsvernieuwingen vormgeven in ons dagelijks onderwijs. Meer 
daarover hoort u tijdens de carrouselavond op 21 september. U bent van 
harte uitgenodigd!  
  
Heeft u vragen of loopt u ergens tegenaan? Iedere dag kunt u aansluitend 
aan de lesdag even binnenlopen om in de klas van uw kind te komen kijken 
naar zijn/haar plek, een gemaakt werkje, etc.  
  
Wij gaan er met elkaar een mooi, leerzaam en gezellig schooljaar van 
maken!    
  
Met vriendelijke groet,   
Dorien de Vries-Veldkamp,   
Directeur obs De Drift  

 

__________________________________________________________ 

 

Informatiekaart  

Het oudste kind van ieder gezin heeft voor de zomervakantie een papieren 

informatiekaart mee naar huis gekregen. Op die manier ziet u in één 

oogopslag schoolinformatie zoals welke leerkracht geeft wanneer les en 

wanneer de schoolvakanties zijn. De informatiekaart kunt u ook als bijlage bij 

dit ouderbulletin vinden. 

__________________________________________________________ 
 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

 

Start gesprekken: 5 t/m 12 september 
Dit jaar worden ook weer de startgesprekken 

gehouden met ouders/verzorgers, uw kind 

en de leerkracht. De gesprekken hebben 

alleen een andere vorm gekregen. Waar u 

gewend was van tevoren samen met uw kind 

een vragenlijst in te vullen, is dat dit jaar niet 

nodig.  

Bij de leerkracht liggen kaartjes met allerlei 

vragen. De tekst van de vraag is in een 

bepaalde kleur geschreven. De groene 

vragen zijn bedoeld voor de leerling, de 

blauwe voor de ouder/verzorger. Uw kind, 

uzelf of de leerkracht kiest een kaartje uit. 

Hierop staat een vraag, naar aanleiding van 

deze vraag gaat u samen in gesprek. Er 

worden meerdere kaartjes tijdens dit 10 

minutengesprek besproken.  

 

Wij hopen zo een informeel, gezellig en wellicht verrassend gesprek te krijgen.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Carrouselavond 
Vorig schooljaar vond de eerste carrouselavond plaats. De 
ervaringen van ouders en leerkrachten  waren erg positief 
en dit jaar wordt er weer een carrouselavond georganiseerd. 
Een avond waar ouders/verzorgers kennis kunnen maken 
met nieuwe methoden en werkwijzen, zoals de nieuwe 
rekenmethode of het leerlingportfolio.  
De zakelijke ouderavond van de OV komt deze avond ook 
aan bod. Houd 21 september alvast vrij in uw agenda. Op 
dinsdagavond 10 mei vond de eerste carrouselavond bij ons 
op school plaats.  
  
Onze dank voor de ouders/verzorgers die deze avond hebben bijgewoond  
en de positieve feedback die wij hierover ontvingen. In het nieuwe schooljaar  
zal er zeker weer zo’n avond plaatsvinden, waar we dan ook weer nieuwe  
onderwerpen onder de aandacht zullen brengen. Houd hiervoor de agenda   
en de nieuwsberichten in de gaten!  

_________________________________________________________________________________ 

 

Opgave ouderhulp 

Hulp van ouders/verzorgers kunnen wij als school goed gebruiken. Met welke schoolactiviteiten wilt u 

dit schooljaar meehelpen? Onderstaande link is eerder deze week met u gedeeld. Graag voor vrijdag 9 

 

 

 



september invullen aangezien de Bazar dit jaar vroeg is gepland en wij uw hulp 

goed kunnen gebruiken.  https://forms.gle/SmUZqrwbSaikgJPu7  

_________________________________________________________________________________ 

 

E-Waste race 19 september t/m 13 oktober 2022 
De E-Waste race 2022 komt eraan! 
Het project E-Waste is een project voor de kinderen van groep 7 en 8, waarin zij op een interactieve manier 
over de circulaire economie en het belang van het beter inzamelen van elektronisch afval leren. De kinderen 
gaan op een toffe manier leren over de principes van reduce, reuse, recycle. Kinderen leren dat we steeds 
meer elektronische apparaten kopen, waar we steeds sneller afstand van nemen. Dit moet anders! 
Het project wordt op 14 september geopend met een gastles. Vervolgens krijgen de kinderen de uitdaging 
om buiten schooltijd, vier weken lang zo veel mogelijk kleine oude elektronica in te zamelen. Het team dat 
gemiddeld per leerling het meeste inzamelt wint een leuke prijs, namelijk een super leuk verzorgd 
schoolreisje naar Nemo in Amsterdam.  
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle ouders/verzorgers, opa’s/oma’s, familie, buren, vrienden enz. de vraag om (oude) elektronische 
apparaten te bewaren en bij de aanvang van het project aan de kinderen van groep 7 en 8 te geven. Dit kunt 
u aan hen persoonlijk geven buiten schooltijd, maar u mag het ook inleveren op school bij het lokaal van 
groep 7/8. 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nieuwe methode: BLINK Wereld 

Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is 
gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals 
samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop 
gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en 
ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het 
beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in het 
voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 

 
Wereldoriëntatie in groep 3 en 4 
In groep 3 en 4 staat het zelf doen en ontdekken centraal. De kinderen gaan bijvoorbeeld op zoek naar 
kriebelbeestjes rondom de school, ze ontwerpen hun eigen droomhuis en maken een auto die op lucht kan 
rijden. Elk thema bestaat uit vier lessen, waarvan de vierde les echt een ‘maak-les’ is. Elk thema wordt 
afgesloten met een korte quiz: hiermee wordt herhaald wat in de lessen ervoor aan bod is gekomen. Bij alle 
thema’s is apart aandacht voor de opbouw van woordenschat.  

 

https://forms.gle/SmUZqrwbSaikgJPu7


Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 
Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de 
kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze 
interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide onderzoekslessen 
waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en 
vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes 
zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over 
aardse extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de 
kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.  
De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je leuke voorwerpen 
hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school! 

 
Topografie in groep 5 t/m 8 
In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema ‘Ik hou van 
Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 belangrijkste plaatsen (toponiemen) 
worden daarnaast geoefend via de online game TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel 
thuis als op school aan de slag. 

 
Op www.blinkwereld.nl vindt u meer informatie over het lesmateriaal of kom naar de carrouselavond op 21  
september waar wij meer vertellen over deze methode! 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

World CleanUp Day 2022 
Vrijdag 16 september gaan de school en VDGO samen aan de slag voor 

de World CleanUp Day!  

De World Cleanup Day is een wereldwijde opruimactie. Het idee voor 

deze dag ontstond in 2008 in Estland, waar 50.000 vrijwilligers het hele 

land opruimden in maar vijf uur. 

Aan de World CleanUpDay doen inmiddels zo’n 60 miljoen vrijwilligers 

(veelal kinderen) mee, verspreid over 191 landen. Vanaf 12.00 uur gaan 

de leerlingen van groep 7/8 met enkele begeleiders van VDGO in kleine 

groepen zoveel mogelijk zwerfvuil opruimen in en rondom de school. 

Voorafgaand hieraan wordt in de les informatie verstrekt over het 

opruimen van zwerfaval en met name plastic, dat achteloos overal op 

het land en in zee wordt neergegooid. VDGO en de school hopen dat het 

besef om onze aarde schoon te houden door deze actie voor ons allemaal weer een stuk is opgeschoten. 

Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!  

_________________________________________________________________________________ 
 

COVID-19   

De ontwikkeling van het coronavirus laten zich niet voorspellen. Op school zijn voldoende zelftesten 

aanwezig. Mocht u zelftesten nodig hebben omdat uw kind klachten heeft, dan kunt u van de leerkracht van 

uw kind(eren) twee zelftesten krijgen. Bij een eventuele uitbraak op school zullen wij de richtlijnen volgen en 

mogelijk testen uitdelen.   

_________________________________________________________________________________ 

 

Gymles buiten groep 3 t/m 8 
 

Als de weersomstandigheden het toelaten en de inhoud van de gymles passend is voor een buiten les dan 

wordt er buiten gegymd. Zou u uw kind gymschoenen voor buiten mee kunnen geven? 

http://www.blinkwereld.nl/


_________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

3 september   Oud papier 6 september    

6 september   Ontruimingsoefening (aangekondigd) 

16 september   World CleanUp Day  

30 aug. t/m 2 sept.  Intekenen startgesprekken 

5-12 september  Startgesprekken 

13 september    Leerlingen om 12.00u vrij, studiemiddag team 

14 september    Opening 'Oktober Kindermaand' met burgemeester 

14 september   Gastles E-Waste race groep 7/8 

16 september   World Cleanup Day groep 7/8 

19 sept. t/m 3 okt.   E-Waste race 

21 september    Carrouselavond incl. zakelijke ouderavond, 19:30-21:00 uur 

27 september    Informatie avond ouders/verzorgers met leerlingen, 18:30-19:30 uur 

28 september    Leerlingen om 12.00u vrij, studiemiddag team 

28 september    Start Kinderpostzegelactie groep 7/8 

5 oktober   Start Kinderboekenweek 

7 oktober   Bazar 

_________________________________________________________________________________ 

Verjaardagskalender augustus en september    

 

 

 

De verjaardagen staan in het ouderportaal wel             

zichtbaar. 

 

       

       

         

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

  

 _________________________________________________________________________________ 



  

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

 aanwezig maar deze maand ook op; dinsdag 30 augustus.  
 

  Op 6 september wordt er een nieuwe knie geplaatst bij juf Anita, het is nog niet 

              duidelijk wanneer haar werkzaamheden fysiek op school weer kunnen worden hervat.   

Juf Anita zal tijdens haar afwezigheid worden vervangen door juf Inge Woortman-Drenth. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Hendrik Weggen schoolkorfbaltoernooi 28 september 2022  
De korfbalvereniging S.D.O. uit Schoonoord nodigt de kinderen van groep 3 t/m 8 hierbij na een paar jaar 
afwezigheid i.v.m. corona, weer uit voor een schoolkorfbaltoernooi. 
Het Hendrik Weggen schoolkorfbaltoernooi wordt gehouden op het korfbalveld in Schoonoord, 
Sportparklaan 22. Het toernooi vindt plaats op woensdagavond 28 september 2022.   

  
Deelname aan het toernooi is mogelijk in drie verschillende categorieën: 
-        Groepen 3/4                          minimaal 4 personen per team 
-        Groepen 5/6                          minimaal 4 personen per team 
-        Groepen 7/8                          minimaal 4 personen per team 
Verhouding bij voorkeur 2 jongens om 2 meisjes maar indien nodig kan hier vanaf geweken worden. Wel 
minimaal 1 meisje per team. 
Indien tekort aan aantal opgaven per categorie om een team te vormen mag deze worden aangevuld met 
leerlingen uit een lagere groep. 

  
Deelname aan het toernooi is gratis. De organisatie is in handen van de korfbalvereniging S.D.O. 

  
De leerkrachten ontvangen uiterlijk 5 september 2022 een aanmelding van u als uw kind mee wil doen. Bij 
voldoende opgaven wordt er een team van De Drift opgegeven. 

        _________________________________________________________________________________ 

     
  


