
 

Beste ouders / verzorgers van OBS De Ontdekking, 
 
Het voorjaar is weer begonnen en met frisse energie zijn we dagelijks aan de slag in 
onze scholen. Gelukkig zijn de Corona-maatregelen zo goed als opgeheven en 
hebben we weer meer mogelijkheden om vorm te geven aan goed en 
ervaringsgericht onderwijs. We mogen weer samen vieren en er op uit trekken de 
wereld in. Dat is heel fijn, want in de echte wereld leren de leerlingen het meest. 
Ouders mogen ook weer in school komen en dat is vele malen fijner dan op afstand 
in gesprek met elkaar! De afgelopen periode hebben we op onze scholen nog wel 
veel te maken gehad met zieke leerkrachten en door het gebrek aan vervanging 
moesten we helaas groepen verdelen of naar huis sturen. Dat vinden we 
ongelooflijk vervelend, maar het kon op dat moment echt niet anders. Wij 
realiseren ons dat we veel van ouders vragen als de kinderen niet naar school 
kunnen en we bedanken jullie voor de steun, het begrip en de flexibiliteit in deze 
voor ons allemaal ongewenste situaties. Laten we er op vertrouwen dat het mooie 
lenteweer er voor zorgt dat de periode van afwezigheid wegens Corona nu echt 
achter ons komt te liggen! 
 
Op alle locaties wordt hard gewerkt aan het personaliseren van het onderwijs. Met 
andere woorden, kinderen meer laten leren waar hun behoefte ligt. De één heeft 
meer nodig op leesgebied, terwijl de ander nog veel rekeninstructie kan gebruiken. 
En dan leert elk kind ook nog eens op een andere manier. Zo wil de één het liefst 
een werkboek, de ander een Ipad/Chromebook en de volgende leert het meest 
door te bewegen of te zingen. Jullie zullen snappen dat dat niet 1,2,3 veranderd is, 
maar dat we dit in kleine stapjes doen. Het allerbelangrijkste blijft dat jullie 
kinderen lekker kunnen leren en ook een flinke basis meekrijgen als ze de 
basisschool verlaten. Het is fijn om met de 4 scholen samen te werken, want zo 
kunnen de leerkrachten veel van en met elkaar leren. Een heleboel weten meer 
dan één en samen sta je sterker! Binnenkort is er een gezamenlijke studiedag 
waarop we weer gezamenlijk zullen onderzoeken waar we staan en hoe we 
vervolgstappen per locatie kunnen maken. 
 
Naast veel leren gebeuren er natuurlijk ook veel gezellige en leuke dingen op onze 
scholen en daarover kunnen jullie verderop in deze nieuwsbrief lezen. De periode 
van de feesten en uitjes breekt namelijk aan! 
 
Rest mij nog jullie alvast een hele goede maand te wensen, blijf gezond en heb het 
goed. 

Nr. 7 | april 2022 jarigen in april: 
Stan, Hiwya, meester 
Sander, Sven 
 
kalender: 
- 5 april: praktijk 
verkeersexamen 
 

- 11-13 april: Kamp groep 
7-8 
 

- 13 april: paasviering op 
school 
 

- 14 april: studiedag, alle 
kinderen vrij 
 

- 22 april: Koningsspelen 
 

- 25 april: Route 8, 
eindtoets 
 

- 27 april: Koningsdag, alle 
kinderen vrij 
 

- 30 april t/m 8 mei: 
meivakantie 
 

- 1 juli: schoolreisje groep 
1 t/m 6 
 
Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden voor het 
hele schooljaar. 
 
 
Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 
@obsdeontdekking 
                  

     



 

Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben of gewoon eens even binnen 
willen lopen, doe dat dan gerust! En….”Ben je tevreden, vertel het anderen…heb je 
klachten kom dan bij ons”. In nauw contact en met elkaar kunnen we alleen maar 
samen sterker worden en dat is in het belang van jullie kinderen, onze leerlingen! 
 
Hartelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
Directeur scholengroep Hardenberg 
 
SchoolApp 
We communiceren als school regelmatig via de SchoolApp van SchoolsUnited. In 
deze app ontvang je berichten die over van alles en nog wat gaan. Meestal zijn het 
berichten die klasse gerelateerd zijn, maar we sturen via deze app ook berichten 
waarin schoolnieuws staat. Kortom, onze communicatie gaat vooral via deze 
SchoolApp. We gaan ervan uit dat alle ouders bij deze app kunnen. Mocht je op één 
of andere manier niet kunnen inloggen, dan kun je via onze schoolwebsite een 
nieuw wachtwoord aanvragen, maar uiteraard ben je ook welkom om even binnen 
te lopen, dan kan Martin je altijd even helpen. 
 
Schoolreisje groep 1 t/m 6 
Op de jaarplanner van de school stond het schoolreisje ingepland op 25 mei. Deze 
is verplaatst naar vrijdag 1 juli. Later sturen de leerkrachten in de SchoolApp hier 
meer informatie over. 
 
Schoolkamp groep 7-8 
Op maandag 11 april gaan de kinderen van groep 7 en 8 een paar dagen op 
schoolkamp naar Ommen. Drie dagen lekker weg van school, een héééél eind 
fietsen, spelen, de natuur in en vooral heel veel lol maken met elkaar. De kinderen 
hebben er heel veel zin in en …hopen op een zonnig kamp. Juf Ilona en meester 
Boudewijn gaan met de kinderen mee. We wensen de kinderen heel, heel veel 
plezier samen!! (Verdere informatie ontvangt u via de SchoolApp) 
 
Vrije dagen 
De periode van meer vrije dagen breekt weer aan. Op de kalender (in de roze balk) 
in deze nieuwsbrief staan de vrije dagen voor de komende tijd.  
 
Reminder – doorgeven keuze vormingsonderwijs 
Op 10 maart is er een mail  verstuurd om de keuze door te geven m.b.t. het 
vormingsonderwijs van komend schooljaar. Als er nog geen keuze is doorgegeven, 
dan willen we je vragen dit voor komende woensdag 6 april te doen. Dit kan door 



 

een mail te sturen naar Rija Dekker. Haar mailadres is: rdekker@sg-owsa.nl.  
Uiteraard kan je het ook even doorgeven aan de leerkracht.  
 
 
We wensen u een fijne maand!  
 
het team van De Ontdekking 
 
_______________________________________________________ 
 
informatie van externen: 
 
Deze keer is er geen informatie van externen. 
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