
 

 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van OBS ‘t Spectrum, 
 
De koude en donkere dagen hebben hun intrek genomen. De laatste maand van 
het kalenderjaar 2022 staat voor de deur. Over een paar weken sluiten we een 
bijzonder jaar af met de kerstvakantie. 
Op onze scholen is veel gebeurd in 2022. Er zijn veel personele wisselingen geweest 
en mede daardoor kende de scholengroep Hardenberg onrustige tijden. We 
hebben er alle vertrouwen in dat de rust en stabiliteit is terug gekeerd in 
Hardenberg. Er is duidelijkheid rondom aansturing en schoolleiding en er is 
structuur aangebracht in de ontwikkelgebieden. 
Het leerlingaantal op de scholen stabiliseert zich en dat is na een aantal jaren van 
behoorlijke krimp een heel mooi gegeven! 
In de voorwaardelijke sfeer durven we nu dan ook vol vertrouwen naar de 
toekomst te kijken! 
Naast enige onrust en onduidelijkheid in de organisatie, hebben onze leerlingen 
vooral veel geleerd en ook plezier gehad in het leren. Eigenlijk is dat het 
allerbelangrijkste. Blije en gelukkige kinderen dat is waarvoor onze leerkrachten 
dagelijks hun beste beentje voor zetten. Bijdragen aan een positieve ontwikkeling 
en maximale kansen voor de toekomst is waar wij als leerkrachten van de 
scholengroep voor staan. Dat deden we in 2022 en daar gaan we zeker mee door in 
2023! 
We sluiten het kalenderjaar af met een paar gezellige en feestelijke weken. 
Natuurlijk komt de Goedheiligman onze scholen bezoeken. Vlak daarna zullen onze 
gebouwen in kerstsfeer worden gebracht en vlak voor de kerstvakantie vieren alle 
locaties op hun eigen, vertrouwde manier Kerst. 
Ongetwijfeld zullen we jullie op school nog tegenkomen tijdens de feestelijkheden. 
Fantastisch; gezelligheid moet je delen en,  ..hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 
Rest mij nog jullie allemaal te bedanken voor de steun, support en het in ons 
gestelde vertrouwen in 2022. Geniet van de feestdagen, een goede jaarwisseling en 
alle goeds voor 2023. 
 
Hartelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
directeur scholengroep Hardenberg 
 
 
 
 
 
 

december 2022 

 
kalender: 
- 5 december 
Sinterklaasfeest; laagland is 
om 12.00 uur vrij. 
Middenland en hoogland zijn 
om 14.30 uur vrij. 
- 13 dec opa en oma ochtend 
- 16 december open middag 
- 21 december kerstviering 
- 23 december vanaf 12.00 
uur alle kinderen vrij 
 
 

 
 
 
 
Op de website en via de SU app 
kunt u de actuele kalender 
vinden voor het hele schooljaar. 
 
 
Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 
@obstspectrum 
                  

     



 

Opa en oma ochtend 
Op dinsdag 13 december is er een opa & oma-koffie-ochtend op de scholen. 
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. 
De kinderen gaan nog een uitnodiging maken voor deze speciale ochtend, maar 
misschien willen jullie alle opa’s en oma’s alvast vragen om 13 december van 09.30 
uur tot 10.30 uur te reserveren? 
Wij hopen op een grote opkomst en veel gezelligheid! 
 
Open middag 
Vrijdag 16 december is de tweede open middag van dit schooljaar. Hierbij mogen 
jullie, ouders en verzorgers, in de klas komen kijken. Vanaf 13.45 uur zullen de 
deuren open staan deze middag en zijn jullie van harte welkom om in het land van 
jullie kind te komen kijken. 
 
Een bericht van de kerst commissie: kerstviering  
Woensdag 21 december vieren we Kerst op school. In de ochtend is er voor de hele 
school een kerstprogramma tot 12.30 uur. Om 17.00 uur worden alle kinderen 
weer op school verwacht. We gaan met de hele school gezellig eten. De gerechten 
worden door de ouder(s) gemaakt. Hierover krijgen jullie nog een aparte brief met 
informatie. 
Het programma in school duurt tot 18.30 uur. Ouders worden om 18.30 uur op het 
plein verwacht. De kinderen en het team komen dan naar het plein, waar u kunt 
genieten van enkele optredens van de kinderen. Rond 19.00 uur sluiten we de 
avond af. 
 
Nieuws van de MR 
De MR van onze school bestaat uit voorzitter Babette Prins (ouder), lid Judith van 
den Berg (ouder), lid Lea Luthart (leerkracht) en secretaris Harriët van Walsem 
(leerkracht). 
Sinds dit schooljaar starten we de MR-vergaderingen gezamenlijk met de MR's van 
de andere scholen van onze scholengroep. Na een algemeen gedeelte gaan we per 
school uit elkaar.  
Deze keer zijn o.a. de volgende punten aan bod gekomen; 
- Rik Teunis, controller bij Arcade, heeft een toelichting gegeven over hoe de 
begroting van Arcade is opgebouwd.  
- De doelen in het School Jaarplan zijn besproken en vastgesteld. De teams voelen 
zich prettig bij de manier van werken. 



 

- Er zijn op dit moment gesprekken gaande voor de benoeming van een nieuwe 
voorzitter van het college van bestuur. Onze scholengroepdirecteur Jantien zit 
onder andere in de benoemingsadvies commissie. 
- Er ligt een sectorplan Corona klaar. 
- We hebben de ervaringen gedeeld over het werken met Kwink en Atlantis.  
 
De volgende vergaderingen staan gepland op: 
25 januari, 13 maart, 25 april, 14 juni. 
 
 
Belangrijke data voor eind december 22 en januari 23 
Vrijdag 23 december                om 12.00 uur begint voor iedereen de 
kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari ’23   Kerstvakantie 
17 januari ’23    Studiedag voor de leerkrachten, alle  
kinderen hebben vrij 
25 januari ’23    MR vergadering 
 
Een fijn weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS ‘t Spectrum 


