
 

 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van OBS ‘t Spectrum, 
 
Haast ongemerkt is de eerste maand van 2023 alweer voorbij en hebben we de 
eerste schoolweken van het kalanderjaar ook reeds achter de rug. We zijn op alle 
locaties goed gestart. Gelukkig hebben we de grote griepgolf buiten de deur(en) 
kunnen houden en hebben we onze leerlingen lekker kunnen laten leren. 
De eerste studiedag voor het team is intussen ook achter de rug. Op 17 januari 
hebben we met elkaar de afspraken rondom de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem afgestemd. Het is belangrijk de juiste toetsen op de juiste wijze 
af te nemen, om de ontwikkeling van de leerlingen op waarde te kunnen schatten. 
Pas als we weten waar het kind staat in zijn/haar ontwikkeling, kunnen we de juiste 
keuzes maken in het leerstofaanbod. Goed om daar van tijd tot tijd weer even bij 
stil te staan en de afspraken helder te houden. We hebben ons op de studiedag ook 
verder verdiept in taalontwikkeling. Wat is in het onderwijs van belang om 
kinderen een goede taalontwikkeling te laten doorlopen en op welke wijze kunnen 
we die ontwikkeling extra ondersteunen. We zijn weer bewust geworden van het 
belang van gesprekken voeren, voorlezen en bijvoorbeeld ondersteunende plaatjes 
aanbieden. Naast dat het heel leerzaam was, is het ook gezellig en goed om als 
volledige onderwijsteam van de scholengroep Hardenberg een studiedag mee te 
maken. Samen weten we meer en samen staan we sterker en daar profiteren jullie 
kind(eren) dan weer van!! 
 
Voor februari staan de eerste oudergesprekken gepland. Fijn om alle ouders te 
ontmoeten en met elkaar de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. De 
midden-toets-weken zijn dan geweest en er is een duidelijk beeld beschikbaar van 
de vorderingen die jullie kind(eren) maken. Voor de leerkrachten is het heel 
belangrijk om te horen hoe ouders/verzorgers tegen die ontwikkeling aankijken. 
Ouders/verzorgers zijn de ervaringsdeskundigen en daar kunnen we op school heel 
veel van leren. Een goed gesprek en een update is dus hartstikke belangrijk. Wij 
kijken er dan ook naar uit jullie allemaal te ontmoeten bij het voortgangsgesprek. 
Binnenkort zal de uitnodiging jullie kant op komen. 
We sluiten de februarimaand af met de voorjaarsvakantie. Verderop in deze 
nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat er specifiek voor deze schoollocatie gepland 
staat de komende maand. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar, heb het goed en…..voor vragen, op-aanmerkingen en 
suggesties: loop binnen, we horen graag van je!! 
Hartelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
Directeur scholengroep Hardenberg 

februari 2023 

jarigen: 
Emin, Valentijn, Nasra 
 
kalender: 
- intekenen oudergesprekken 
vanaf vrijdagmiddag 3 
februari 
- 13 t/m 17 februari; de week 
van de oudergesprekken 
- 23 februari; open middag 
- 27 feb. t/m 3 maart; 
voorjaarsvakantie 
 
welkom op school: 

- 
 
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                 

     



 

 
 

Ouder-leerkracht-kind gesprekken 
Vanaf vrijdagmiddag 3 februari kunnen jullie intekenen voor de oudergesprekken 

die gepland staan in de week van 13-17 februari.  

  
Open middag  
Op donderdag 23 februari is er weer een open middag. Jullie zijn deze middag 
vanaf 13.45 uur van harte welkom om in de school mee te kijken met jullie 
kind(eren). 
 
Ziekmeldingen 
Kinderen worden nu regelmatig ziekgemeld via de SU-app, echter blijkt er iets te 
zijn veranderd in de structuur waardoor het niet 100% dekkend is qua privacy. 
Daarom zou ik jullie willen vragen om bij absent melden via de SU app, zo min 
mogelijk inhoudelijke informatie te zetten bij omschrijving zolang dit nog niet is 
opgelost. Als het gemakkelijker is, kunnen jullie ons uiteraard ook ’s morgens bellen 
om ziekmeldingen door te geven. Vanaf 8.00 uur is er sowieso iemand op school 
aanwezig. 
 
Belangrijke data voor maart 2023: 
27 feb – 3 maart  voorjaarsvakantie 
6 maart   studie/zorgdag voor de leerkrachten. Alle leerlingen vrij. 
13 maart  MR-vergadering 
23 maart  GMR-vergadering 
29 maart  opa- en oma-koffie-ochtend 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team OBS ‘t Spectrum 


