
 

 
 
 
Beste ouders / verzorgers van OBS de Ontdekking, 
 
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor een gelukkig, gezond en stralend 

2023. 

We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, maar laten we vertrouwen 

dat er voorspoed en geluk op ons pad komt en dat we er verder vooral SAMEN een 

topjaar van maken! 

Het jaar 2022 hebben we op de scholen goed en sfeervol afgesloten met 

kerstactiviteiten. Vooral het ’s avonds in het donker naar school is natuurlijk een 

hoogtepunt van het jaar! Wat was het gezellig en wat schitterden alle lichtjes mooi 

overal! 

De laatste weken voor de kerstvakantie hebben we veel bezoek gehad op onze 

scholen; de opa’s en oma’s kwamen op de koffie en ook voor de ouders was er een 

inloopmiddag en natuurlijk troffen we elkaar bij de kerstfeesten. Wat ongelooflijk 

fijn dat dit aan het eind van 2022 “gewoon” weer mocht. Wij vinden het belangrijk 

dat jullie kunnen horen, zien en voelen hoe jullie kinderen het op school hebben. 

En dat kan nog steeds het beste door er zelf te zijn. We houden de 

inloopmomenten erin en ook de opa’s en oma’s kunnen in maart op herhaling. 

Heel fijn dat jullie de moeite nemen om te komen en de school te beleven!  

In vergelijking met de decemberfeestelijkheden, start het nieuwe jaar rustig op. We 

gaan vol aan de bak met het verzorgen van goed onderwijs voor ieder kind. Dat we 

als team daarin ook moeten blijven leren merken jullie omdat de kinderen op 

dinsdag 17 januari vrij zijn. Het team heeft dan een studiedag. Deze dag zal 

wederom in het teken staan van taalontwikkeling en taalachterstanden. Daarnaast 

zullen we kritisch kijken naar de toets-afname in de groepen. We nemen toetsen af 

om te kunnen bepalen op welk niveau het kind zit en wat de onderwijsbehoefte is. 

Op die manier toets je omdat het ertoe doet. Het is belangrijk dat we dezelfde 

afspraken maken over welke toetsen en wanneer we afnemen, alleen dan kunnen 

we vergelijken en gezamenlijk een passend vervolg bepalen. Daarna krijgen jullie 

kinderen de lesstof aangeboden waar ze aan toe zijn. Een passend 

onderwijsaanbod om lekker te kunnen leren; daar hebben jullie kinderen recht op 

en dat is waar wij voor staan! 

Nr. 5 | januari 2023 

jarigen: 
Er zijn geen jarigen in de 
maand januari 
 
kalender: 
- 26 december t/m 6 
januari 2023; 
kerstvakantie 
- 17 januari; studiedag, 
alle kinderen hebben vrij 
- 25 januari; MR 
vergadering 
 
welkom op school: 
- 
 
 
 
 
 
Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden voor het 
hele schooljaar. 
 
 
Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 
@obsdeontdekking 
                  

     



 

Ook in 2023 zullen de leerkrachten van de scholengroep Hardenberg dagelijks het 

beste uit zichzelf halen om jullie kinderen een leerzame en plezierige schooltijd te 

bezorgen. We zijn met z’n allen enorm gemotiveerd om dat te mogen doen. Dat 

kunnen we echter niet alleen. Ook in het nieuwe jaar hopen we op jullie steun, 

hulp en vertrouwen te mogen rekenen. 

Laten we er met elkaar een heel goed jaar van gaan maken, we kunnen toch ook op 

jullie rekenen? 

Hartelijke groet, 

Jantien Blankhorst-Hartkamp 

Directeur scholengroep Hardenberg. 

 

Juf Monique 
We zijn blij om jullie te kunnen melden dat juf Monique vanaf januari weer af en 

toe bij ons op school zal zijn! 

Zorg Advies Team 
Vanuit de zorgstructuur van onze school is er een Zorg Advies Team (ZAT) opgezet. 
Het ZAT bestaat uit Karin Beenen (GGD), Ilona Okken (Samen Doen), Ageeth, 
Eveline en de betrokken leerkracht. Het doel van het ZAT is om onze kinderen nog 
beter te kunnen ondersteunen wanneer er een hulpvraag is vanuit school, maar 
ook vanuit thuis.  
Wanneer er zorgen zijn om kinderen, bespreken de leerkrachten dit eerst met 
ouders, vervolgens wordt Ageeth als intern begeleider ingeschakeld wanneer dit 
nodig is. Zij kan vanuit haar expertise meekijken naar het leerkracht handelen in de 
klas of adviezen geven over het leerstofaanbod. Soms is het ook belangrijk om 
breder te kijken naar de hulpvraag van een kind. Dan wordt dit met jullie als ouders 
besproken en gezamenlijk kunnen we besluiten om jullie kind in het ZAT te 
bespreken. Jullie worden natuurlijk uitgenodigd om bij dat gesprek aanwezig te 
zijn, want jullie kijk op de ontwikkeling is van zeker van belang. We hopen op deze 
manier samen antwoorden te vinden bij de hulpvraag. 
  
Karin en Ilona stellen zich graag aan jullie voor… 
Samen Doen Hardenberg 
Consulent jeugd en gezin betrokken bij de Ontdekking                            
Hallo, 
Mijn naam is Ilona Okken, en ik ben sinds juli 2022 werkzaam als consulent jeugd 
en gezin bij Samen Doen (kern). 



 

Het kantoor van Samen Doen is gevestigd in het LOC gebouw aan de Parkweg, daar 
waar ook het consultatiebureau is. 
Samen Doen komt ook op scholen. Daar geeft ze advies wanneer er vragen of 
zorgen zijn over leerlingen.  
Eens per 2 maanden kom ik een uurtje werken op de Ontdekking, dan ben ik voor 
de leerkrachten benaderbaar.  
Wanneer je als ouder/verzorger vragen hebt aan mij dan ben ik telefonisch 
benaderbaar op de momenten dat ik op de Ontdekking aanwezig ben.  
U kunt mij bereiken vanaf 8:15 uur tot 9:30 uur op de volgende data:  
Woensdag 15 februari 2023  
Woensdag 19 april 2023 
Woensdag 28 juni 2023 
U belt dan met 0615902513. 
 
Als u zelf vragen hebt en denkt dat Samen Doen iets voor u kan betekenen wil ik u 
wijzen op het spreekuur van het infohuis in het LOC (bibliotheek) 

• Maandag 10:00-12:00 uur 

• Woensdag 15:00-17:00 uur 

• Donderdag 18:00-20:00 uur 

Met vriendelijke groet, 
Ilona Okken  
 
 
In de bijlage vinden jullie de voorstel-flyer met informatie van Karin namens de 
GGD. 
 
Brussengroep praktijk Asgard 
Bericht vanuit Asgard: 
Vanaf maandagmiddag 9 januari starten wij weer een Brussengroep in Hardenberg; 
deze Brussengroep is bedoeld voor broers/zussen van 9-12 jaar van een kind met 
een diagnose als ASS/AD(H)D. 
Tijdens de vijf bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het omgaan met 
ASS/ADHD, de emoties en het delen van ervaringen. Naast de kinderbijeenkomsten 
zijn er twee ouderavonden voor de betrokken ouders. 
Uit ervaring merken we dat het delen van ervaringen en merken dat het kind niet 
de enige is die dealt met ingewikkeld gedrag thuis, heel prettig voor deze brussen 
is. Het delen van deze informatie wordt gewaardeerd. 
Voor informatie kunnen jullie contact opnemen met Rinie v.d. Hoek 
(r.vandehoek@carinova.nl) of Marianne Kremer. 

mailto:r.vandehoek@carinova.nl


 

Belangrijke data voor februari 2023: 

13-17 februari:   week van de oudergesprekken 

23 februari:   open middag 

27 feb t/m 3 maart:  voorjaarsvakantie 

In de bijlage vinden jullie de nieuwsbrief van december van de Bibliotheek 
Hardenberg. 
 
Een fijne voorzetting van de kerstvakantie gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Ontdekking 
______________________________________________________________ 


