
 

 
 
 
Beste ouders / verzorgers van OBS De Ontdekking, 
 
Voor jullie ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd en 
wat zijn we allemaal toe aan een heerlijke zomervakantie. 
 
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door vele personele 
wisselingen binnen de scholengroep Hardenberg. Deze 
wisselingen hebben voor jullie kinderen, maar ook voor 
jullie, voor de nodige onrust en onduidelijkheid gezorgd. 
Toch hebben we met elkaar de eindstreep gehaald en daar 
zijn we jullie dankbaar voor. Zonder vertrouwen van 
ouders, maar ook de ondersteuning op welke wijze dan ook 
en de feedback van ouders, kan een school niet goed 
draaien. Heel erg veel dank daarvoor!!  En om die dank een 
klein beetje tot uitdrukking te brengen ontvangen jullie 
vandaag of morgen allemaal een vakantiewens van ons, met daaraan vast gemaakt 
een geluksvogeltje. Want wij prijzen ons gelukkig met ouders zoals jullie!! 
 
We hebben er alle vertrouwen in dat we intussen de lijnen zodanig hebben uitgezet 
en de nodige structuren hebben aangebracht om vanaf augustus in rustiger 
vaarwater te komen. Het is onze taak er voor te zorgen dat jullie kinderen een 
veilige en leerzame tijd bij ons op school hebben, waarin ze veel kennis en  
vaardigheden op doen, maar vooral ook veel plezier hebben. De teams hebben veel 
zin in het nieuwe schooljaar, waarin we weer het beste van onszelf geven om jullie 
kinderen maximale kansen voor de toekomst te bieden. Ook in het nieuwe 
schooljaar kunnen wij niet zonder jullie, dus kom alsjeblieft bij ons binnen, praat 
mee en denk mee! 
 
Op de jaarkalender (die binnenkort op de SU-app zal staan) zien jullie een aantal 
inloopmomenten voor zowel de ouders/verzorgers, als ook voor opa’s en oma’s. 
Wij zouden het echt ontzettend leuk vinden als jullie massaal de scholen binnen 
komen. Kijk en ervaar hoe de dag van je kind(eren) er uit ziet, in welke omgeving 
jullie kind(eren) dagelijks leven en leren. Natuurlijk ben je ook buiten de 
vastgestelde momenten van harte welkom! 
 
Rest me jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie te wensen. Rust lekker 
uit, waar je ook bent en wat je ook doet; blijf gezond en heb het goed! 
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jarigen: 
Cherlyn,  Ashley, Deen, 
Maud 
 
kalender: 
- 29 aug. eerste schooldag 
- 13 sept. 
Informatie/kijkavond 
- startgesprekken ouders 
en leerkrachten in week 
van 19 sept. 
- 28, 29. 30 sept. 
schoolkamp 
- 14 okt. studiedag: 
kinderen zijn vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden voor het 
hele schooljaar. 
 
 
Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 
@obsdeontdekking 
                  

     



 

We zien jullie graag weer op school op de eerste schooldag van het 
nieuwe schooljaar. Op maandag 29 augustus staan onze deuren 
om 08.20 uur weer wagenwijd open. Tot dan!!! 
 
Hartelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
directeur scholengroep Hardenberg 
 
 
Afscheid groep 8 
Afgelopen dinsdagavond was het zover….de kinderen van groep 7 
en 8 brachten een spetterende musical naar voren. Weken lang 
hebben de kinderen zich voorbereid en ingeleefd in het verhaal 
van “Het laatste level’. Wat hebben ze het fantastisch gedaan!  
 
Het was ook het moment om afscheid te nemen. Na 8 jaar op de 
basisschool te hebben gezeten is het ook tijd om naar een nieuwe 
school te gaan.  We wensen Abdullah, Lieke, Demi, Veronika, Stan, 
Kas, Lotus, Linde-Sophie en Sven heel veel succes op hun nieuwe 
school! 
 
Dank aan u als ouders voor het vertrouwen wat u in ons hebt 
gehad als school. Ook u wensen we alle goeds toe! 
 
Voorstellen Eveline  

Mijn naam is Eveline Otter,  
 
Ik ben het komende jaar op de maandag en woensdag 
als locatiecoördinator aanwezig. Ik kijk ernaar uit om 
het komende jaar op, zowel ’t Spectrum, als op De 
Ontdekking samen met de kinderen, collega’s en met u 
als ouders bezig te zijn met het onderwijs van de 
kinderen. Sinds 2016 werk ik met veel plezier in het 
primair onderwijs als leerkracht, en sinds afgelopen 

jaar ook als locatiecoördinator. Daarnaast start ik komend schooljaar met de 
opleiding tot schoolleider. Ik vind het  fijn om mezelf verder te ontwikkelen. 
Wandelen op mooie plekken in Hardenberg, waar ik woon, doe ik heel graag. Ik 
woon met mijn man Gerwin, twee kinderen Fabienne en Naomi in het centrum van 
Hardenberg. Daarnaast ben ik een echte Brabantse en houd ik van gezelligheid. 
 



 

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten in de komende periode. Loop gerust even binnen 
of spreek me aan op het plein of in de school. 
 
Een vriendelijke groet, Eveline Otter 
 
Afscheid Martin 
Beste allemaal, 
 
Eveline heeft zich net aan u voorgesteld. Dat betekent dat de opdracht voor mij als 
locatiecoördinator er voor dit jaar op zit. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier 
en enthousiasme met het team van De Ontdekking en met het MT van de 
scholengroep samengewerkt. We hebben veel ontwikkelingen gehad en samen 
gebouwd aan het onderwijs. Op De Ontdekking zijn er bijv. mooie stappen gezet in 
het uitbouwen van het ervaringsgericht onderwijs en het werken vanuit leerlijnen. 
 
Eveline en ik kenden elkaar al goed, omdat Eveline loco is op ’t Spectrum. We 
hebben alle lopende zaken doorgesproken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Eveline 
op De Ontdekking een mooie toekomst tegemoet gaat. 
 
Graag wil ik alle collega’s van de scholengroep, Onderwijsstichting Arcade, ouders 
en vooral de kinderen bedanken voor de samenwerking. 
 
Alle goeds voor de toekomst! 
 
Martin Oenema   
 
Nieuwe juf – juf Jet 
Na de vakantie begint juf Jet in Hoogland. De kinderen hebben afgelopen week al 
kennis kunnen maken met haar. Ze heeft veel zin om samen met meester Sander 
en de kinderen er een heel mooi jaar van te gaan maken. Juf Jet stelt zichzelf ook 
even voor: 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Jet Naberman en ik ben 20 jaar. Ik woon in Westerhaar. Ik vind het 
super leuk om in mijn vrije tijd te korfballen. Daarnaast hou ik enorm van 
gezelligheid. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd op de PABO in Enschede. 
Wat ontzettend leuk dat ik aankomend schooljaar werkzaam mag zijn op zo’n 
mooie school als De Ontdekking. Ik heb er ontzettend veel zin in om iedereen te 
ontmoeten. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en hopelijk tot snel! 
Hartelijke groet, Jet Naberman 



 

Afscheid Ilona 
Juf Ilona neemt afscheid van De Ontdekking. We wensen haar een hele fijne tijd toe 
op haar nieuwe school De Klimtoren in Drogteropslagen.   
Berichtje van juf Ilona: “Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de fijne tijd op de 
Ontdekking! Het ga jullie allemaal goed!” 
 
We wensen u een hele fijne zomervakantie en tot ziens op 29 augustus! 
het team van De Ontdekking 
___________________________________________________________________ 
informatie van externen:   
 
Via de volgend link vindt u een mooi aanbod aan activiteiten voor in de 
zomervakantie.  Klik hier  

https://hardenberg.email-provider.nl/web/k5mckqo8d2/ja5iyltdqz

