
 

Beste ouders / verzorgers van OBS De Ontdekking, 
 
We zijn alweer een flink aantal weken op weg in het schooljaar. U ontvangt bij deze 
de nieuwsbrief van oktober met informatie over de open middag, de rommelmarkt 
en de data op een rij van de vakanties en de studiedagen.  
 
 

Open middag – do. 7 oktober 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u al één en ander over het ervaringsgericht 
onderwijs. De kinderen hebben in deze periode hard gewerkt binnen het thema 
beroepen. U bent van harte welkom om aanstaande donderdag (vanaf 14u) op de 
open middag langs te komen om te zien wat de kinderen hebben gedaan. Uw kind 
kan u dan van alles vertellen en laten zien over zijn/haar portfolio en aan welke 
doelen er is gewerkt. Doelen als; ‘Ik ken een aantal beroepen van vroeger die nu 
niet meer bestaan’ of ‘ik weet wanneer de auto is uitgevonden’ komen voorbij. 
Ongetwijfeld heeft u uw kind thuis al wat horen vertellen over de eilanden en wat 
er is geleerd en ontdekt. U bent van harte welkom om do. te zien waar uw kind 
mee bezig is.  
 
 

Thema beroepen – wo. 6 oktober 

Deze eerste periode werken we aan het thema beroepen! Kinderen denken na over 
wat ze zelf later graag zouden willen 
worden. Ze onderzoeken 
verschillende beroepen. Want wat 
doet een dierenarts precies? Blust 
de brandweer alleen brandjes of 
doen zij ook andere dingen? En zo 
komen er allerlei beroepen aan bod. 
Ook de kinderenboekenweek, die 
volgende week woensdag start, sluit 
hier mooi op aan. De kinderen 
mogen woensdag 6 oktober 
verkleed. Zij kunnen verkleed in de 
kleding van een beroep naar keuze! Dit mag, maar hoeft niet. 
 
 
 

Nr. 2 | oktober 2021 Jarigen: 
Linde-Spohie, Mohammed, 
Manaal, Hadiyah, Elena, 
Aydin 
 

 
Kalender: 
- 6 okt.: kinderen mogen 
verkleed op school komen 
van een beroep naar keuze 
 
- 7 okt.: open middag,  
  14u tot 14.30u 
 
- 9 okt. : rommelmarkt  
 
- 18 tot 22 okt.: 
herfstvakantie (alle kinderen 
zijn vrij) 
 
- 25 okt.: studiedag voor lkn. 
(alle kinderen zijn vrij) 
 
- rond 5 nov.: volgende 
nieuwsbrief 
 
 
 
Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden voor 
het hele schooljaar. 
Deze zal in de loop van het 
jaar nog verder aangevuld  
worden. 

Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 

@obsdeontdekking 
                  

 

   



 

Rommelmarkt – met een mooie verloting 

Op zaterdag 9 okt. tussen 11u en 14u is er in de school een rommelmarkt. De 
ouderraad organiseert deze rommelmarkt. We zijn de school aan het opruimen 
met het oog op de toekomst. Tijdens het opruimen komen we van alles tegen wat 
voor ons onderwijs niet meer zo relevant is, maar…wel heel leuk is om te hebben. 
Wie wil er nu niet oud speelgoed, een mooie grote wandkaart van een deel van 
Nederland aan de muur, leuke oude boeken, spellen e.d.? De leerlingen nemen 
volgende week 2 flyers om daarmee mensen uit te nodigen, de buurman, de 

overbuurvrouw, opa en oma…  dus….van harte welkom!  
 

Praktische informatie 

Op de website en in de SchoolsUnited App staan alle vakanties en studiedagen. De 
data in de kalender van de website en in SUApp staan kloppen allemaal. Helaas is 
er in de folder ‘praktische informatie’ een foutje omtrent de Pinksterdagen 
geslopen, hier stonden niet de goede dagen vermeld. Daarom voor alle 
duidelijkheid zetten we de data in deze nieuwsbrief even op een rij. U kunt de 
juiste data ook vinden op de website onder het kopje ‘nieuws ‘ en klik dan op 
kalender en in de SUApp. 

 
Vakanties 

Herfstvakantie:    16 t/m 25 oktober 
Kerstvakantie    24 december t/m 10 januari 
Voorjaarsvakantie:  19 t/m 28 februari 
Goede vrijdag:   15 april 
Tweede paasdag:   18 april 
Koningsdag:   27 april 
Meivakantie:   30 april t/m 8 mei 
Hemelvaartsdag + vrijdag:  26 en 27 mei 
Pinksteren:   6 t/m 8 juni 
Zomervakantie:    16 juli t/m 28 augustus 
 

Studiedagen 

ma. 25 oktober - ma 10 januari - ma 7 februari - ma 28 februari - 
do 14 april - ma 27 juni  

_______________________________________________________ 
 
We wensen jullie een goed weekend, 
 
het team van De Ontdekking 

https://www.ontdekking-hardenberg.nl/index.php?section=2&page=68

