
 

 
 

  

Beste ouder(s) / verzorger(s) van OBS ‘t Spectrum, 
 
Ongemerkt stevenen we al weer af op de herfstvakantie. De eerste weken van het schooljaar 
22-23 zijn voorbij gevlogen. Wat was het fijn om alle kinderen weer te zien en wat zijn ze 
allemaal enthousiast van start gegaan! De kinderen hebben in de eerste 6 weken van het 
schooljaar al heel veel geleerd. 
We vonden het mooi dat we velen van jullie mochten begroeten tijdens de informatie-
avonden. De leerkrachten konden jullie vertellen hoe we werken op school en wat de plannen 
voor het komende jaar zijn. Goed om dat met elkaar te delen en ook om vragen en 
onduidelijkheden uit de wereld te kunnen helpen. En wat vooral ook super was, na de Corona-
jaren, gezellig met elkaar een bakkie koffie of thee doen en even bijkletsen. Dus ook langs 
deze weg; nogmaals bedankt voor jullie komst. 
De startgesprekken zijn intussen ook geweest en ook daarover hoor ik positieve verhalen. Fijn 
om een op een in gesprek te gaan rondom jullie kind(eren), onze leerling(en). Zo kunnen we 
een mooie basis leggen voor het partnerschap tussen ouders en school, in het belang van een 
plezierige ontwikkeling van jullie kind(eren)! 
We kunnen elkaar na een paar stille jaren, dus weer gemakkelijker en live ontmoeten. Maak 
daar ook alsjeblieft gebruik van. Loop binnen als er een vraag is, iets onduidelijk is of wanneer 
je iets met ons wilt delen. En heeft iets meer tijd nodig, dan maken we ter plekke een 
afspraak. 
 
Omdat de hooglandgroepen van de Expeditie, de Ontdekking en ’t Spectrum afzonderlijk te 
klein zijn om een volwaardig schoolkamp te kunnen organiseren, hebben de leerkrachten de 
koppen bij elkaar gestoken en besloten om samen op kamp te gaan. Wat alleen niet lukt, kan 
wel als je het samen doet…..En we gunnen alle hooglandleerlingen een heus schoolkamp! Wat 
een mooi initiatief en wat een prachtig voorbeeld van de samenwerking binnen de 
scholengroep: “Klein waar het kan en Groot waar het moet.” Met een groep van 27 leerlingen 
naar Slagharen, alle juffen mee en ook nog meester Boudewijn. Dit schoolkamp is ongetwijfeld 
een groot feest geweest voor alle betrokkenen! 
Voor de leerlingen en leerkrachten van de Expeditie breken de laatste weken aan in het 
schoolgebouw aan de Rembrandtstraat. Dit schooljaar startten nog slechts 11 leerlingen op de 
Expeditie. Los van financiën is dit aantal echt te klein om op een goede en verantwoorde wijze 
onderwijs te verzorgen. En aangezien het onze taak is om er voor te zorgen dat kinderen 
kwalitatief goed onderwijs krijgen om daarmee maximale kansen voor de toekomst te kunnen 
creëren, is de beslissing genomen om de school nu te gaan sluiten. De afgelopen weken 
hebben in het teken gestaan van een passende school vinden voor iedere leerling. Niet 
iedereen is hetzelfde (gelukkig maar) en iedere leerling heeft andere onderwijsbehoeftes. We 
hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de ouders, voor de leerlingen goede plekken 
vinden. 
Verderop in de nieuwsbrief zullen jullie de school specifieke zaken aantreffen. De 
mededelingen en activiteiten die gaan komen. Rest mij nog jullie alvast een fijne 
oktobermaand toe te wensen. Van 17 tot en met 21 oktober zijn wij even met vakantie, maar 
voor die tijd en ook daarna horen en zien we jullie graag! Heb het goed. 
  
Hartelijke groet, 
Jantien Blankhorst-Hartkamp 
directeur scholengroep Hardenberg 

 
 
 
 
 

oktober 2022 

 
kalender: 
- 10 okt. MR vergadering 
- 13 okt. eerste open middag 
- 14 okt. studiedag: kinderen 
zijn vrij 
- 17 tot en met 21 okt. 
Herfstvakantie 
- week 14 t/m 18 nov.; 
adviesgesprekken gr. 8 
- 22 nov. MR vergadering 
- 29 nov. GMR vergadering 
- 30 nov. koffie 
inloopochtend 

 
 
 
 
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 
                  

     



 

 
 
 
 
 

 
 

 

Schoolkamp 
Een bericht vanuit Slagharen, geschreven door meester Boudewijn: 
Op het moment van schrijven zijn wij met zijn allen in het attractiepark Slagharen en zijn 
sommige leerlingen al 15 keer of vaker in de achtbaan over de kop geweest.  
 
De leerlingen genieten volop van hun schoolkamp en vooral de combinatie met andere 
scholen levert mooie nieuwe vriendschappen op. Gisteren begon ons kamp met een fietstocht 
naar educatieboerderij Bouwfink in Slagharen. De leerlingen hebben hier koeien geaaid en van 
alles geleerd over het reilen en zeilen op de boerderij. Zo zijn er wedstrijden koe melken 
gehouden en hebben de leerlingen verschillende proefjes gedaan. Vanaf de boerderij was het 
nog maar 10 minuutjes fietsen naar onze verblijfplaats. Het is een grote boerderij met mooie 
voorzieningen. Na onze kamers te hebben geïnstalleerd is er buiten gespeeld en werd binnen 
het avondeten bereid. Macaroni stond op het menu en dankzij de corvee lijst stond er heel 
snel een heerlijke maaltijd op tafel en was ook alles weer heel snel opgeruimd. In de avond 
hebben we met zijn allen marshmallows gegeten bij het kampvuur en hebben we de avond 
afgesloten met een disco inclusief limbo wedstrijd. Vanavond staat er een heerlijke barbecue 
en de bekende bonte avond op het programma. Vrijdag vertrekken we met de hele groep 
weer op de fiets naar Gramsbergen waar we op het Hooge Holt gaan mini golfen en spelen in 
de overdekte speeltuin. Na een ijsje zullen we terug fietsen richting Hardenberg en gaan in het 
centrum alle scholen weer naar hun eigen plek. Het is/was een mooi schoolkamp waarin onze 
groepsband is versterkt en waar er nieuwe vriendschappen zijn gesloten. 
 
Open middag 
Donderdag 13 oktober is de eerste open middag van dit schooljaar. Hierbij mogen ouders 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. 
 
Studiedag 14 oktober 
Op 14 oktober zijn alle kinderen vrij. Alle collega’s van Scholengroep Hardenberg hebben dan 
samen een studiedag. De ochtend zal inhoudelijk gaan over taalontwikkeling en de werking 
van het geheugen hierbij. De middag zullen we ons gezamenlijk gaan verdiepen in de 
uitstroomgegevens van onze scholen. Dit zijn de gegevens van de leerlingen die in de 
afgelopen vijf jaar naar de middelbare school zijn uitgestroomd. 
 
 

Een fijn weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team OBS ‘t Spectrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


