
 

 
 
 
Beste ouders / verzorgers van OBS de Ontdekking, 
 
Voorzichtig dient het voorjaar zich aan. Sneeuwklokjes en krokussen volop in bloei 
en de dagen lengen alweer. Voor de scholen staat de voorjaarsvakantie voor de 
deur. Even een weekje niet naar school en hopelijk genieten van het 
voorjaarszonnetje. 
 
De periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie stond op de scholen 
grotendeels in het teken van de midden-toetsen. Intussen zijn we inderdaad 
ongeveer halverwege het schooljaar. Een toetsmoment halverwege het jaar is van 
belang om kritisch te kijken of we met de groepen op de goede weg zitten. Leren 
de kinderen voldoende, zijn de resultaten naar verwachting. Dit is een belangrijk 
signaal voor de keuze van ons onderwijs. Welke vakken hebben misschien meer 
lestijd in de week nodig en welke kunnen misschien iets minder? Welke groep 
leerlingen heeft veel instructie van de leerkracht nodig en welke groep kan meer 
worden losgelaten. De opbrengsten van de toetsen kunnen ons daarbij veel 
vertellen over wat nodig is in de groep. Voor iedere leerkracht is het van belang te 
weten wat de behoefte van de leerlingen is en het vraagt vervolgens vakmanschap 
om hier als leerkracht aan te voldoen. Tijdens de studiedag op 6 maart aanstaande 
zullen we op onze locaties alle groepen doornemen en kijken waar ze staan en wat 
er nodig is. Heel bewust doen we dat met z’n allen, met de complete teams. Iedere 
leerkracht brengt kennis en ervaring mee en samen weet je meer! De kinderen 
hebben op 6 maart nog lekker een dagje extra voorjaarsvakantie. Vanaf 7 maart 
gaan we dan met elkaar vol energie de tweede helft van het schooljaar tegemoet. 
 
Wat was het goed om jullie (nagenoeg) allemaal te spreken met de 
oudergesprekken. Voor jullie het moment om het eerste rapport te bespreken en 
wellicht een kleine update te horen over het wel en wee van je kind op school. 
Voor ons evengoed belangrijk om van jullie te horen hoe jullie kind(eren) de school 
ervaart en waar wij rekening mee moeten houden. Uiteindelijk is er een schooljaar 
lang een soort van samenwerkingsverband tussen de ouder(s) en de leerkracht 
rondom de ontwikkeling van jullie kind(eren), onze leerling(en). Beide hebben we 
hetzelfde belang: een fijne en optimale ontwikkeling en een gelukkig kind! Het 
spreekt dus voor zich dat we elkaar dan ook van tijd tot tijd bij moeten praten. 
Schroom niet om met de leerkracht in gesprek te gaan buiten de geplande 
momenten om. Jullie kunnen ons dagelijks (via school) bereiken voor het maken 
van een afspraak. Dus mocht zich iets voor doen, zijn er vragen, onduidelijkheden 
of wat ook; loop er niet mee rond maar trek aan de bel. We spreken je graag! 
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jarigen: 
Laura, Faten, Dez, Pim, Joris, 
Jolien.  
 
kalender: 
- 27 feb t/m 3 maart; 
voorjaarsvakantie 
- 6 maart studiedag; alle 
kinderen zijn vrij 
- 9 maart; van 14.00 uur tot 
15.00 uur GGD Karin Beenen 
inloopspreekuur op school 
- 13 maart; MR vergadering 
- 23 maart; GMR vergadering 
- 29 maart; opa & oma koffie 
ochtend 
 
welkom op school: 
-Pim start in groep 1. Hij 
wordt op 20 maart vier jaar. 
Welkom Pim!  
 
 
 
Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden voor het 
hele schooljaar. 
 
 
Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 
@obsdeontdekking 
                  

     



 

Na de voorjaarsvakantie gaan we de periode in van activiteiten rondom voorjaar en 
Pasen. Op de scholen zijn verschillende zaken gepland en daarover lezen jullie 
verderop in deze nieuwsbrief. 
Rest mij nog jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie toe te wensen, alle goeds, 
blijf gezond en tot spoedig ziens op een van onze scholen! 
 
Hartelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
directeur scholengroep Hardenberg 
 
Studiedag 6 maart 
Op maandag 6 maart is er een studie/zorg dag voor de leerkrachten. Daarom zijn 

die dag alle kinderen vrij.  

Inloopspreekuur GGD 9 maart 
Op 9 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur heeft Karin Beenen van de GGD weer een 

inloopspreekuur op school. Je kunt hier terecht voor zeer uiteenlopende vragen. 

Voel je vrij om even bij haar binnen te lopen! 

Pannenkoekendag 17 maart 
Op vrijdag 17 maart doen wij mee met de Pannenkoekendag! De exacte invulling 

wordt nog nader gecommuniceerd met jullie via de SU app. De bedoeling is dat er 

(onder schooltijd) door kinderen uit hoogland pannenkoeken gebakken zullen gaan 

worden, waarna deze geserveerd worden aan andere mensen. Gezien het feit dat 

in de wijk Baalder momenteel veel aandacht is voor eenzaamheid en armoede, 

gaan we daarbij aansluiten en gaan we deze middag samen organiseren met onder 

andere de Stuw.   

Opa en oma koffie ochtend  
Er is weer een opa en oma ochtend! Op woensdagochtend 29 maart is er een opa 
& oma-koffie-ochtend op school. 
Van half 10 tot half 11 zijn alle opa’s en oma’s van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen bij hun kleinkind(eren) op school en in de klas. Natuurlijk zorgen wij 
voor een kopje koffie of thee. De kinderen kijken nu al uit naar het bezoek van opa 
en oma op hun basisschool. Wij hopen op een grote opkomst en veel gezelligheid! 
 
Belangrijke data april 
6 april  voorjaars/lente/paas-activiteit 

7 april  Goede vrijdag, vrije dag! 

10 april  2e Paasdag, vrije dag! 



 

14 april  Schoolfotograaf 

21 april  Koningsspelen 

25 april  MR vergadering 

26 april  Open ochtend, kijkmoment 

27 april  Koningsdag, vrije dag! 

28 april  Nog een vrije dag! 

1 t/m 5 mei Meivakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Ontdekking 
______________________________________________________________ 


