
 

 
 
 
Beste ouders / verzorgers van OBS De Ontdekking, 
 
Na een fijne en zonnige vakantie zijn we weer van start gegaan op de scholen. We 

hebben er zin in om er samen met jullie kinderen en jullie een fantastisch 

schooljaar van te maken.  

Voor de Expeditie zal het een bijzonder en kort “schooljaar” worden, want rond de 

herfstvakantie gaan we de deuren sluiten aan de Rembrandtstraat. De komende 

weken gaan we er voor zorgen dat de laatste leerlingen van de Expeditie een 

goede, passende plek krijgen op een andere basisschool in Hardenberg. En pas als 

ook de allerlaatste leerling een fijne nieuwe plek heeft om te leren, sluiten we 

definitief de deuren. 

Wij vinden het belangrijk om helder met de ouders te communiceren en de lijntjes 

kort te houden. Daarom hopen we jullie allemaal te zien tijdens de informatie 

avonden. De leerkrachten willen dan graag vertellen hoe we ons onderwijs vorm 

geven, welke afspraken er zijn en hoe de schooldag er anno 2022 uitziet. Verderop 

lezen jullie de exacte informatie rondom datum en tijd op de verschillende locaties. 

In de week van 19 tot en met 23 september houden we de startgesprekken van dit 

schooljaar. Om een goede start en vervolg te kunnen geven aan de ontwikkeling 

van jullie kind(eren) is het van belang dat de leerkracht, de ouder(s) en het kind 

met elkaar in gesprek gaan om specifieke behoeftes en plannen voor het komende 

schooljaar met elkaar af te stemmen. Een belangrijk gesprek tussen ouders-kind en 

school om het schooljaar succesvol te laten verlopen. Ook over deze gesprekken 

kunnen jullie verderop het een en ander lezen. 

Voor de inschrijving van de tijdstippen van gesprekken gebruiken we de SU-app. 

Deze app is voor ons een belangrijk middel om snel en veilig met jullie te kunnen 

communiceren. Houd je mobiel dus in de gaten. Verdere informatie van school 

komt via de mail. Het spreekt voor zich dat jullie ons altijd op de scholen kunnen 

bereiken. Dus bij vragen en/of opmerkingen: loop even naar binnen, bel naar 

school, of stuur een mail als de boodschap wat langer kan wachten. Hoe dan ook: 

weet ons te vinden! 

De komende maanden zullen we als scholengroep gaan werken aan 3 speerpunten: 

professionele cultuur; verhogen van het leerrendement en het Ervaringsgericht 

Onderwijs. We hebben ons onderwijs kritisch geëvalueerd en ontdekt dat er op die 

3 gebieden nog wel ontwikkelpunten liggen. Stap voor stap gaan we daar in team 
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- 13 sept. informatie 
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- 17 tot en met 21 okt. 
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Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden voor het 
hele schooljaar. 
 
 
Volg ons ook op  
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@obsdeontdekking 
                  

     



 

overleggen en studiedagen mee aan de slag. Via de nieuwsbrief houden we jullie 

van de voortgang op de hoogte. 

Voor nu wens ik jullie nogmaals een heel fijn schooljaar toe, laten we er samen wat 

moois van maken! Mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat dit dan alsjeblieft 

weten en bovendien:…ben je tevreden, vertel het anderen…heb je klachten: kom 

bij ons! 

Een vriendelijke groet en graag tot ziens op een van de scholen in Hardenberg, 

Jantien Blankhorst-Hartkamp 
directeur scholengroep Hardenberg 

 
Schoolfruit 
Vanaf maandag 5 september starten de leveringen van het schoolfruit weer. We 
hebben dit jaar schoolfruit op; dinsdag, woensdag en donderdag. De laatste 
levering zal in de week van 10 februari 2023 zijn. 
 
Startgesprekken  
De startgesprekken zijn van 19 tot en met 23 september. We willen graag ouders 
en kinderen uitnodigen voor het startgesprek met de leerkracht. De tijden zullen 
tijdig worden opengezet, waarna via de SU-app ingeschreven kan worden. 
 
Informatie avond 
Dinsdag 13 september is de informatie avond op school. Tijdens deze informatie 
avond presenteren de leerkrachten wat er dit schooljaar allemaal gebeurd in het 
leerjaar en land van de kinderen. De informatie avond start om 18.30 uur en zal 
duren tot 20.00 uur. Van 18.30 uur tot 19.00 uur start in laagland de avond met 
een presentatie. Dan is er een half uur pauze, waarin vragen gesteld kunnen 
worden over het jaarverslag/de begroting aan de leden van de Ouderraad en 
Medezeggenschapsraad. Vervolgens zal om 19.30 uur de presentatie van de 
collega’s van hoogland starten. De stukken van de OR en MR worden eind volgende 
week per mail naar alle ouders gestuurd ter inzage. 
   
Schoolkamp 
Eind september gaat hoogland (groep 7/8) op schoolkamp naar Slagharen! Meer 
info hierover volgt via juf Jet, maar de data staan al vast; 28, 29 en 30 september. 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Ontdekking 
______________________________________________________________ 


