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Voorwoord december 2022 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
  
Kay uit groep 8 deed mee aan de voorleeswedstrijd en hij gaat de eer van De 
Drift verdedigen in de volgende ronde! Daarover kunt u verderop meer 
lezen.  
  
Afgelopen nacht hebben wij op school bezoek gehad. Rommelpiet heeft alle 
klassen 'vereert’ met een bezoekje. Gelukkig zitten op onze school alleen 
maar kinderen die goed kunnen opruimen en in een paar minuten tijd was 
alles weer opgeruimd alsof rommelpiet nooit was geweest.  
  
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het toch echt 5 december. Voor de 
jongsten onder ons een prachtig feest met de bijbehorende spanning. Op 
5 december vieren we met de kinderen het Sinterklaasfeest in het Markehuis 
en op school. Het belooft een echt feest te worden waarbij alle groepen 
Sinterklaas en zijn pieten gaan ontmoeten. Wij hebben er zin in, we heetten 
Sinterklaas en zijn pieten maandag om 9:30/9:45 uur dan ook van harte 
welkom voor het Markehuis. Komt u ook?  
 
Daarna volgt de kerstviering en die voorbereidingen zijn ook in volle gang.  
  
Alvast een fijne pakjesavond toegewenst! 
  
  
Met vriendelijke groet,   
Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift  
 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

 

Donker buiten? Licht aan en gaan! 

 

Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds korter en donkerder worden. Fietsverlichting is dan extra 

belangrijk. Vorige maand zijn de fietsen van de kinderen zelfs gecontroleerd door VVN (Veilig Verkeer 

Nederland). Hebt u de fietsverlichting al gecheckt? Op www.lichtaanengaan.nl is een handige checklist te 

vinden om te kijken of de fietsverlichting in orde is. Zo fietst iedereen veilig naar school, de sportclub, 

muziekles, vrienden en andere leuke afspraken. Donker buiten? Licht aan en gaan! 

_________________________________________________________________________________ 

 

Cultureel uitje groep 7/8 – Herinneringskamp Westerbork 
 

We zijn 7 november met de hele klas met de bus naar kamp Westerbork geweest. 

Toen we daar aankwamen hoorden we een verhaal over Meyer en zijn zus Kats. We mochten toen 

tweetallen maken en allemaal leuke opdrachtjes doen. Toen we klaar waren gingen we lopend naar het 

kampterrein. Daar hebben we stenen gezien waar allemaal tekentjes op staan zoals Jodensterren en 

vlammetjes voor de Roma en de Sinti. Toen gingen we naar een barak waar de joden in sliepen en toen 

liepen we naar het treinspoor en de voorste treinrails waren gebogen, dat was het teken van paniek. Toen 

liepen we naar het busje dat ons op kwam halen bij het kampterrein en toen gingen we weer naar het 

museum waar de andere bus op ons stond te wachten en toen reden we weer naar school.  
 

© Jessie & Tessa 

 

  

  
 

 

http://email.mg.veiligbereikbaardrenthe.nl/c/eJwNjTkOwyAQAF9jSsRhroIiTf6xsItBcohFkPh-kEZTTDMUpbXOB2OFZhhNKIq1WMA4nbLQUktQlDEXVBrAGV9OMPI4xW-1MvlFnQZMQlajhCKsFwhapqCUw0RochbiDL6UnNgd65zPoV-Hem_WWvxuuU6ATv3a5v3enY2IbVCejTiOfdm3Z7QPVP4d1x8VCjda


_________________________________________________________________________________ 

 
De Nationale Voorleeswedstrijd in groep 7/8  

 
 

Op dinsdag 29 november vond in groep 7/8 de schoolronde van De Nationale Voorleeswedstrijd plaats. 
Jaarlijks wordt deze wedstrijd georganiseerd en ook ieder jaar bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om 
mee te doen. Deze campagne stimuleert het (voor)lezen! 
Zeven leerlingen deden er mee en zij werden beoordeeld door de jury: Koert, meester Maarten en Marieke. 
Het was voor hen een moeilijke keuze om de uiteindelijke winnaar te kiezen. Toch moest er een keuze 
gemaakt worden en de winnaar van de schoolronde is geworden: Kay, uit groep 8. Gefeliciteerd! Kay mag 

door naar de volgende, lokale ronde. Zet ‘m op 😊  
Ook de andere deelnemers hebben het goed gedaan: Luan, Mart, Nyck, Daisy, Luuk en Bas, dankjewel voor 
jullie deelname. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

_________________________________________________________________________________ 

 
Leerlingvolgsysteem overstap naar IEP  

  
Een leerlingvolgsysteem is een programma dat 
de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling 
van de leerlingen, zowel op individueel als op 
groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het 
onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
groep en de individuele leerlingen. Alle leerlingen 
op iedere basisschool worden gevolgd door 
middel van een methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem. Wij gebruikten daar het leerlingvolgsysteem van 
Cito voor. Daar komt met ingang van dit schooljaar verandering in. Wij hebben ons verdiept in het aanbod 
van LVS en gekozen voor Inzicht Eigen Profiel (IEP). Het IEP  zelfs  Voor meer informatie over IEP kunt u een 
kijkje nemen op https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/ Op een later moment 
ontvangt u van ons meer informatie over IEP. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke data 
 

Maandag 5 december    9.30 – 14.00 uur Sint viering (8:30-9:30 uur marge-uur) 

Maandag 12 december    ’s Middags kerstworkshops 

Dinsdag 13 december    12.00 uur leerlingen vrij – studiemiddag team (IEP) 

Donderdag 22 december   17.00 – 18.30 uur Kerstviering 

Vrijdag 23 december    12.00 uur leerlingen vrij: start kerstvakantie 

Maandag 9 januari 2023   Eerst schooldag 2023 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/


 

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; woensdag 7 december; dinsdag 13 december  

en donderdag 22 december.  

_________________________________________________________________________________ 



 


