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Voorwoord februari 2023 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Wat zijn uw goede voornemens voor dit jaar? In 2023 gaan wij als team 

verder met de onderwijsvernieuwingen. Aan de nieuwe digiborden waren we 

snel gewend en op de rol staan nog een aantal veranderingen zoals het 

werken met IEP, zodat ons onderwijs hedendaags onderwijs blijft en meegaat 

met de tijd.  

 

Stichting PrimAH stelt een nieuw koersplan met kernwaarden op voor de 

periode 2023-2027. In het koersplan zet Stichting PrimAH de grote lijnen uit 

en geeft richting aan actuele ontwikkelingen in het onderwijs voor een 

periode van vier jaar. Alle personeelsleden en MR’en hebben de mogelijkheid 

gehad om input te leveren voor het nieuwe koersplan van de stichting. Het 

koersplan is nu in concept klaar. Vervolgens vertaalt het team van De Drift dit 

naar een eigen schoolplan voor de komende vier jaar. Wij gaan daar als team 

dit schooljaar mee aan de slag. We behouden het goede, nemen indien nodig 

afscheid van het oude en voeren onderbouwde vernieuwingen in.  

 

Bent u nieuwgierig geworden of wilt u de school iets meegeven voor in het 

schoolplan? Kom langs tijdens de inloop op 9 maart! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dorien de Vries-Veldkamp 

Directeur obs De Drift 

__________________________________________________________

Fotograaf gezocht  
 

Wij zijn op zoek naar een ouder/verzorger die van de school en 

schoolomgeving foto’s kan maken die wij kunnen gebruiken voor de website, 

schoolgids, etc. Bent u deze ouder? Stuur een berichtje naar 

administratie.drift@primah.org 



_________________________________________________________________________________ 

 
Voorstellen nieuwe leerkracht 
 
Voor de kerstvakantie gaf juf Geke Jagt aan om minder te willen werken. Vervolgens begon de zoektocht 

naar een leerkracht die tot de zomervakantie op de donderdag en vrijdag juf Geke in groep 7/8 kan 

vervangen. In deze tijd van personeelstekort een opgave maar het is gelukt!  

Vanaf 1 februari komt Carla Takken op de donderdag en vrijdag les geven aan groep 7/8.  

 

Carla Takken  

Graag wil ik mij even voorstellen: mijn naam is Carla Takken en ik ben 57 jaar. Vanaf 1 

februari 2023 kom ik op deze school werken in groep 7/8 op de donderdag en de 

vrijdag. De afgelopen 20 jaar heb ik voor de klas gestaan, waarvan een groot deel in de 

bovenbouw.  

Binnenkort ga ik verhuizen naar het mooie Drenthe en ik ben daarom op zoek gegaan 

naar een nieuwe werkplek. In de kerstvakantie heb ik jullie school mogen bezoeken en 

heb ik kennis gemaakt met de directeur en juf Jorien. Het was een heel prettig gesprek 

en ik denk dat ik me op deze school wel thuis ga voelen.  

Mijn hobby’s zijn: genieten van de natuur, lezen, puzzelen en tuinieren. Mijn favoriete 

vak op school is geschiedenis, maar alle andere vakken vind ik ook leuk. Mocht u nog 

meer van me willen weten, kom dan even een praatje maken.  

Ik heb er heel veel zin om op De Drift te gaan werken. 

_________________________________________________________________________________ 
 

Brengen en halen  
   

Brengt u uw kind naar school? Loop dan gerust samen het plein op tot de onderbouw- of bovenbouwingang. 

Denkt u er ook aan dat om 8:25 uur de eerste bel gaat en om 8:30 uur alle kinderen in de klas zijn zodat de 

lessen op tijd kunnen beginnen. 

Tijdens het ophalen wacht u bij voorkeur op het plein zodat de kinderen die fietsen een vrije doorgang 

hebben. Wel zo veilig voor iedereen. U kunt ook nog steeds na schooltijd samen met uw kind in de school 

komen als hij/ zij u iets wil laten zien.  

Voor het laantje geldt de afspraak dat er geen auto’s rijden tijdens het in- en uitgaan van de school. Ouders 

parkeren voor het Markehuis en personeel achter het Markehuis. Deze afspraken zijn in het verleden 

gemaakt om de veiligheid van de kinderen tijdens het in- en uitgaan van de school te vergroten. U helpt toch 

ook mee? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Aanmelden broertjes/zusjes 3 jarigen 

 
Voor de school is het prettig om te weten hoeveel broertjes en zusjes wij kunnen 
verwachten. Vanaf de leeftijd van 3 jaar stellen wij het op prijs dat u uw 
zoon/dochter aanmeldt. U kunt een afspraak maken met de directie voor een 
kennismakingsgesprek en rondleiding of ervoor kiezen om alleen het 
aanmeldpakket te ontvangen. Ouders met al een kind op De Drift kunnen zelf de afweging maken of zij een 
kennismakingsgesprek plus rondleiding op prijs stellen of alleen het aanmeldpakket ontvangen. Voor nieuwe 
ouders is er altijd een kennismakingsgesprek en rondleiding.  

Ouders met al een kind op De Drift kunnen het aanmeldpakket aanvragen door de administratieve 
medewerker, Annemiek Opten een bericht via Social Schools te sturen. 
 

 



Voor nieuwe ouders geldt; u bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Wij 
vertellen u graag meer over het onderwijs op De Drift! 

_________________________________________________________________________________ 

 

Project landbouwvoertuigen – groep 7 en 8 
 

Op vrijdag 20 januari is groep 7/8  bij loonbedrijf Weco de Hondsrug in Borger geweest. 

We hebben veel geleerd over landbouwverkeer, veiligheid en machines. We hebben geleerd wat de dode 

hoeken zijn, hoeveel geluid een hakselaar maakt en wat er gebeurt als je achter/naast een trekker staat als 

hij uitzwenkt. We hebben binnen een instructie gekregen over wat we gingen leren en wat we gingen doen. 

Dit ging over de machines en over landbouw. We hebben vandaag veel geleerd en gedaan, dit was erg 

interessant en leuk. Bij het einde van dit project hebben we besproken wat we hebben geleerd met een 

lekker bekertje ranja. Dit project is geslaagd!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Nieuw leerlingvolgsysteem 

We werken op De Drift vanaf groep 3 met het leerlingvolgsysteem IEP. In eerdere berichten heeft u meer 
over IEP kunnen lezen. In het kort beschrijven we in dit ouderbulletin wat IEP inhoudt. De volledige 
ouderbrief kunt u terugvinden op het ouderportaal Social Schools. 
 
Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar 
vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang.  
Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe 
pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen.  



 
Het IEP LVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-
emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van 
wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor 
Inzicht Eigen Profiel. Uitlegvideo IEP 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Luizenzakken  
 

Maatregelen als kleding extra wassen en de jas in een luizenzak doen om hoofdluis te bestrijden werken 

niet. Wij volgen daarom het advies van de GGD en adviseren om hoofdluis te bestrijden met de ‘gewone’ 

hoofdluizenkam. Eventueel, als deze methode te weinig effect heeft, kunt u het combineren met een 

antihoofdluismiddel met dimeticon. De luizenzakken voor de groepen 1 t/m 4 blijven in gebruik voor jassen, 

sjaals en handschoenen. Voor de jongere kinderen een makkelijke opbergplek. De luizenzakken voor de 

bovenbouw zijn deels versleten en de bovenbouwkinderen zijn beter in staat om sjaals, mutsen ed. in de jas 

op te ruimen. Een bijkomend voordeel is dat de gangen er nu weer opgeruimd uit zien.   
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Belangrijke data 
 

Datum    Activiteit 

2 februari   Cultuurmenu groep 1/2 

7 februari   Speelgoedmiddag groep 1/2 

9 februari   Margedag (leerlingen vrij, personeel volgt Continu verbeteren scholing) 

14 februari   Bezoek museum De Proefkolonie “Waar is Lena”, groep 5/6 

14 februari   Cultuurmenu groep 1/2 

20 februari   OV vergadering 20:00 uur 

23 februari   Cultuurmenu groep 7/8 

24 februari   Margedag (leerlingen vrij) 

27 febr-3 maart   Voorjaarsvakantie  

8 maart    Hoofdluiscontrole 

8 maart    Spel democracity groep 7/8 

9 maart    Inloop koffie/thee voor ouders in de bovenbouwhal 

_________________________________________________________________________________ 

 

Verjaardagskalender 

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU


   

 

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 1 februari; donderdag 9 februari, 

woensdag 15 februari, woensdag 22 februari.  

_________________________________________________________________________________ 

 

Ingezonden: 

Concert Vriendenkring 26 maart 2023 

Vriendenkring geeft 26 maart een concert in het Markehuis te Grolloo. Het thema is “The 4 

Seasons”. 

Het lijkt ons leuk om dit concert samen met een  kinderkoortje  te geven. 

Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste jeugd, die het leuk vindt om aan dit projectje mee te 

doen. En dan op te treden tijdens dit concert. Leeftijd is niet belangrijk. 

Onze dirigent Marinus Scholten zal de kinderen begeleiden . 

Op 4 mei 2022 hebben we  ook gezongen met een groep kinderen  bij de Vrijheidsboom in Grolloo. 

Als je interesse hebt, of je weet iemand die het leuk vindt, laat het ons weten.  

Tijd en plaats van de repetities zullen in overleg bepaald worden.  

 

Namens het bestuur,  

Riek Lubbers 

rlub@hotmail.com   voorzitter 

f_andriessen@hotmail.com   secretaries 

 

 

 

 

mailto:rlub@hotmail.com
mailto:f_andriessen@hotmail.com


 

 


