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Voorwoord 

Beste ouder/verzorger van obs De Drift, 

 

Het laatste ouderbulletin van 2022. Laat ik beginnen met iedereen te 

bedanken voor zijn/haar inzet voor de schoolkinderen van De Drift. Zonder 

meehelpende en meedenkende ouders zou de school niet zijn zoals deze is. 

Dankjulliewel! 

 

Als team kijken wij terug op een geslaagde decembermaand. Een 

Sinterklaasviering in het Markehuis met een zaal vol kinderen, ouders en 

andere belangstellenden. Wij hebben er als team van genoten. Vanavond is 

de kerstviering met een diner en Vossenjacht. Hoe anders in vergelijking tot 

vorig jaar. We gaan er vanavond dan ook een gezellige avond van maken. 

 

Wist u trouwens dat de school ook te volgen is op Facebook en Instagram? 

Wij plaatsen daar geregeld berichtjes en foto’s. 

 

Op 11 januari bent u op school van 8:30 tot 9:00 uur van harte welkom voor 

een kop koffie/thee. Tot dan? 

 

Namens het personeel van De Drift, een gezond, voorspoedig en leerzaam 

2023 toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet,  

Dorien de Vries-Veldkamp, Directeur obs De Drift 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

 
Inning vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022/2023 

Op vrijdag 23 december 2022 gaat de penningmeester van de OV de vrijwillige ouderbijdrage voor het 

schooljaar 2022/2023 incasseren. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor de 

bekostiging van het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en de schoolreizen. 

De bijdragen per kind is dit jaar onveranderd ten opzichte van het schooljaar 2021/2022: 

Groep 1/2:   25,00 

Groep 3/4:  27,50 

Groep 5/6:  30,00 

Groep 7/8:  40,00 

_________________________________________________________________________________ 

 

Lampionnenshow 

Wij kijken terug op een geslaagde lampionnenshow! De kinderen van De Drift en Bij Ot en Sien 

hebben prachtige lampionnen gemaakt! 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

 

Voorleeswedstrijd  

 
Deze toppers deden eind november mee aan de 

schoolronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Allemaal 

erg knap gedaan. Uiteraard kon er maar één de winnaar 

zijn: deze leerling mag door naar de lokale ronde. Van harte 

gefeliciteerd! 

_________________________________________________________________________________ 

 

Sinterklaas 
 

Grolloo werd op 5 december bezocht door de Sint en zijn Pieten. Dat was voor iedereen enorm genieten! Op 

het podium was het dolle pret. Van de peuters tot groep 8, iedereen kwam aan zet. Voor elk kind was er een 

mooi cadeau. Sint en Pieten bedankt en tot volgend jaar in Grolloo!  

_________________________________________________________________________________ 

 
Digiborden  

 
In de laatste schoolweek van dit kalenderjaar zijn alle groepen voorzien van een nieuw digibord! Alle 

digiborden zijn nu weer helemaal up-to-date. Een groot verschil is dat deze borden kunnen worden bediend  

middels de touch functie net als bij een tablet en de borden hebben een helder beeld. Voor groep 1/2 kan 



het bord zelfs in hoogte worden versteld. De nieuwe touch digiborden ondersteunen ons ik het verzorgen 

van kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast zijn deze borden duurzamer qua stroomgebruik. 

_________________________________________________________________________________ 
 

Schaatspret 
 
Vrijdag 16 december hebben alle groepen 
heerlijk geschaatst op de ijsbaan in Grolloo. 
Met warme choco en een broodje knakworst 
toe. IJsvereniging Evenveen bedankt 
daarvoor!  

_________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

23 december   Margemiddag (alle kinderen om 12:00 uur vrij) 

26 dec. t/m 6 jan.  Kerstvakantie 

11 januari   Inloop voor ouders/verzorger met koffie/thee 

25 januari   MR vergadering 19:30 uur 

_________________________________________________________________________________ 

 

Van de Oudervereniging – deel 1 “activiteiten” 

Aan het eind van het jaar is de OV met diverse 

werkgroepen uiteraard druk bezig met allerlei 

feestelijkheden maar daarnaast is er ook een werkgroep 

die zich bezighoudt met hand- en spandiensten rondom 

de school. Zo is er in november gewerkt aan beide 

fietsenhokken. Deze waren hard toe aan een 

opknapbeurt. Eén van beide stond zelfs op de nominatie 

om helemaal afgebroken te worden omdat de veiligheid 

niet meer gegarandeerd kon worden. Maar deze 

werkgroep met enthousiaste en handige ouders hebben 

samen de schouders eronder gezet en het fietsenhok 

verstevigd en daarnaast voorzien van een nieuw dak. Het 

ziet er allemaal weer keurig uit en mooi dat de fietsen 

weer droog kunnen staan. Hier kunnen we weer een paar 

jaar mee vooruit. Ook is deze dag nog even een “finishing 

touch” gelegd aan de boot waar we het in het begin van 

het jaar druk mee hebben gehad. De boot heeft nu ook 

haar naam gekregen. Dank aan deze ouders. Ben jij nou 

ook een beetje handig en wil je ook wel je steentje 

bijdragen meld je dan gerust aan. Een paar extra handen 

zijn altijd welkom. 



 

Het sinterklaasfeest was ook weer een succes. De 

werkgroep buigt zich elk jaar o.a. over de intocht. Ze 

krijgen het voor elkaar om elk jaar de aankomst weer 

uniek te maken. Dit jaar was de aankomst in een soort 

van koets met daarvoor metalen paardenkracht, het 

Koninklijk huis zou er jaloers op worden. Hierbij is het 

natuurlijk altijd spannend hoe maar vooral of Sinterklaas 

hier heelhuids uitkomt. Je ziet dan toch dat de spanning 

bij sommige ouders wat groter is dan bij de kinderen. 

Gelukkig mochten ouders, grootouders, buren en andere 

belangstellenden na twee jaar afwezigheid weer live 

aanwezig zijn. Het feest werd zoals vanouds met elkaar 

gevierd in het Markehuis. Alle groepen hadden zich goed 

voorbereid voor hun optreden op het podium. Zelfs de 

allerjongste aanwezigen pakten hun “moment of fame” 

toen de pieten werden uitgedaagd om een dansje op het 

podium te doen. Dat werd een gezellige boel met deze 

dansende peuters van KDV Ot en Sien. 

 

Na het feest in het Markehuis werden de feestelijkheden 

in school voortgezet. De bovenbouw kinderen hadden 

enorm hun best gedaan op de surprises voor hun 

klasgenootjes. Alleen hiervoor is het al leuk om deze dag 

om 14:00 uur bij het schoolplein te staan. Wat een 

kunstwerken zitten ertussen zeg. Verder zie je allemaal 

vrolijke ontspannende gezichtjes. Ze hebben Sinterklaas 

weer overleeft en gaan met een mooi cadeau naar huis.  

En terwijl de werkgroep Sint in volle vaart richting 5 

december gaat, is de werkgroep Kerst alweer aan het broeden voor de volgende feestelijkheden. De Sint is 

net uit zicht verdwenen of de school wordt alweer in kerstsfeer ondergedompeld. Dit loopt vloeiend in 

elkaar over. Dit keer komen de kerstbomen niet van zolder maar heeft de OV voor elke klas een nieuwe 

kerstboom aangeschaft. Kerst wordt weer als vanouds gevierd met een kerstdiner in de klas. Als activiteit 

staat een Kerst vossenjacht op programma. De avond wordt gestart met een muzikale opening verzorgt door 

een aantal kinderen van school. Aan het eind van het kerstfeest staat de glühwein en warme chocolademelk 

klaar en kan er alvast geproost worden op de welverdiende  vakantie en het nieuwe jaar. Dank aan 

medewerkers team en ouders die in welke vorm dan ook aan Sint en Kerst hun bijdrage hebben geleverd. 

Beide feestjes waren weer fijn geregeld. 

Van de Oudervereniging – deel 2 “oud papier”  

De oudervereniging wenst jullie allemaal een gelukkig en gezond nieuw jaar toe! We gaan weer vol 

enthousiasme verder met het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. 

Daarnaast zijn wij ook met serieuze zaken bezig. Wij jullie jullie graag informeren over ontwikkelingen op het 

gebied van het ophalen van het oud papier. 

Sinds jaar en dag halen wij om de 6-8 weken met elkaar het oud papier op in Grolloo, Schoonloo, Papenvoort 

en Vredenheim. Met de opbrengst worden verschillende activiteiten, zoals o.a. de schoolreizen, door de OV 

betaald. De inkomsten vanuit het oud papier zijn de grootste en daarmee de belangrijkste inkomstenbron 

voor onze oudervereniging. 

  



Mede door het verdwijnen van de vaste container bij de Welkoop en de mogelijkheid om een overstap te 

maken naar het gebruik van een perskraakwagen hebben wij vanuit de OV een werkgroep opgericht. Deze 

werkgroep gaat onderzoeken of het een mogelijkheid is om met een perskraakwagen het oud papier op te 

gaan halen. Wij realiseren ons dat hier haken en ogen aan zitten en willen dit daarom goed onderzoeken 

voordat wij hierin een besluit nemen. 

Voorlopig blijft alles bij het oude en halen we met elkaar het oud papier gedurende het huidige schooljaar 

nog op volgens de planning. Wij houden jullie gaande dit jaar op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Mocht je mee willen denken of ideeën hebben dan staan wij hier open voor. 

 

OV De Drift, 

Yvonne, Paul, Marieke, Coen, Freja, Albert-Jan, Annita, Derkjan, Arjan, Jeanet en Michel 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Verjaardagskalender 

 

 

 

De verjaardagen staan in het ouderportaal wel 

zichtbaar. 

 

 

 

 

  

 

  

_________________________________________________________________________________ 

 
Bereikbaarheid kerstvakantie 



Bereikbaarheid ’s avonds, weekenden en tijdens schoolvakanties  

   

Het kan zijn dat er dringende zaken zijn die niet kunnen wachten tot een volgende schooldag. In deze 

dringende gevallen kunt u contact opnemen door te appen of door een boodschap in te spreken op 06-

20954588 (directeur, Dorien de Vries-Veldkamp). Tijdens de schoolvakanties worden de whatsapp berichten 

regelmatig (maar niet dagelijks) gelezen en wordt de voicemail afgeluisterd. Vermeld in uw bericht waarom u 

contact wilt en dat het dringend is. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen indien het niet kan 

wachten tot de volgende schooldag.   

  

Is er iets aan de hand met het schoolgebouw? Dan kunt u dit melden door contact op te nemen met de 

gemeente. Het storingsnummer van de gemeente is 0592- 267733.  

  

_________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezigheid intern begeleider  

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 


