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Overblijfouders bedankt! 
Beste ouders, 
  
Zoals jullie hebben vernomen, gaan wij na de zomervakantie verder met het 
continurooster. Dit zal inhouden dat de overblijf zoals wij deze kennen zal 
eindigen.  
Graag wil ik via deze weg de overblijfkrachten enorm bedanken voor de enorme 
inzet die zij hebben geleverd in de afgelopen jaren. Met veel inzet en plezier 
hebben zij tussen de middag uw kind(eren) een plezierige overblijf gegeven. 
Dames, enorm bedankt voor jullie inzet. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marcel Baas 
Overblijfcoördinator 
 
Terugbetaling overblijfgeld 
Zoals u heeft vernomen, houden we aankomend schooljaar het continurooster 
aan. Dit houdt in dat de overblijf zal komen te vervallen. De leerlingen die 
overbleven hebben allemaal in de afgelopen periode een actuele kaart gekocht, 
waarop nog een aantal strippen openstaan. Deze strippen worden in het 
aankomend schooljaar niet meer gebruikt en zullen contant geretourneerd 
worden. Aankomende dinsdag 30 juni zal uw kind(eren) een envelop meekrijgen 
naar huis. Hierin zit het terug te keren bedrag en de strippenkaart. Wij keren  
€ 0,70 per strip uit. 
 
Afscheid collega’s 
Donderdagmiddag 2 juli nemen we afscheid van Barbera, Tineke en Illse. U bent 
hier inmiddels over geïnformeerd. We wensen deze collega’s heel veel geluk, 
plezier en succes in hun nieuwe baan/functie en pensioen. 
 
Praktische informatie 
Deze week ontvangt u een infographic met praktische informatie over het 
komend schooljaar. Hierop staan bijv. de gymdagen, schooltijden en belangrijke 
data, zoals studiedagen en vakanties.  
De kalender op de website zal z.s.m. up to date gemaakt worden. Houd deze ook 
goed in de gaten. De kalender is ook te vinden op de SchoolsUnited app. 
 
Bereikbaarheid MT 
Hieronder vindt u de werkdagen en contactgegevens van het MT. Marieke 
Naberman zal namens het MT als locatiecoördinator aan De Kern verbonden zijn. 
De contactgegevens staan op de infographic met praktische informatie.  
 
Werkdagen landenteams 
Hieronder kunt u lezen op welke werkdagen de collega’s van De Kern aanwezig 
zijn.  
Manon Jurjens zal i.v.m. haar zwangerschapsverlof de komende periode 
vervangen worden door Maaike Siebum. 
 
 
 
 
 

30 juni 2020 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Laagland Mirjam Nakken Mirjam Nakken Angela Smit Angela Smit Sonja Muskee 
 Annelie Kelderman Annelie Kelderman Sonja Muskee Sonja Muskee Annelie Kelderman 
      
Middenland Marcel Baas Marcel Baas Marcel Baas Manon Jurjens Manon Jurjens 
 Maureen Mulder Maureen Mulder Manon Jurjens Maureen Mulder Maureen Mulder 
      
Hoogland Weslie Tempels Weslie Tempels Weslie Tempels  Weslie Tempels Weslie Tempels 
 Marle Kempees Marle Kempees Marle Kempees Vacature Vacature 

 
Romy Veenstra (ma, woe, do en vrij)  en Suze Meijer (woe en do ochtend) zullen 
als onderwijsassistent aan de verschillende landen verbonden zijn. 
 
 
Even voorstellen 
We starten komend schooljaar met best een aantal nieuwe collega’s op De Kern. 
Daarnaast krijgen we een nieuwe vaste invalkracht en een tijdelijke 
locatiecoordinator voor het Spectrum en De Expeditie. Graag willen we hen aan 
jullie voorstellen.  
 
Hallo allemaal!  
Via deze weg stel ik me alvast even aan jullie voor. Mijn  
naam is Maureen Mulder. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in  
Nieuw-Amsterdam. Voetballen en shoppen doe ik graag.  
Daarnaast vind ik het leuk om in mijn vrije tijd creatief bezig  
te zijn. In juni ben ik afgestudeerd aan de PABO in Emmen. 	
Vanaf volgend schooljaar ben ik werkzaam op OBS de  
Kern. Ik heb gekozen voor het onderwijs omdat ik graag met  
kinderen werk. Ik ben een enthousiaste juf die met veel plezier  
bijdraagt aan de ontwikkeling van ieder kind. 
Op maandag en dinsdag ben ik te vinden in het Middenland  
en op donderdag en vrijdag in het hoogland. Ik heb er  
ontzettend veel zin in en ik kijk er naar uit om jullie te  
ontmoeten. Voor nu wens ik jullie alvast een fijne zomervakantie! 
Groeten Maureen Mulder   
 
 
Hallo allemaal! 

 
Als nieuw gezicht op OBS de Kern wil ik mij graag aan 
jullie voorstellen. 
 
Mijn naam is Sonja Muskee, ik ben 26 jaar en samen 
met mijn vriend 
woon ik in Ommen. In mijn vrije tijd ben ik graag aan 
het (beach)volleyballen en bij vriendinnen en familie te 
vinden. Ik vind het heerlijk om lekker het terras op te 
zoeken, actief bezig te zijn en er  
op uit te trekken met de tent in de kofferbak. 

 
Na de zomervakantie kunt u mij 3 dagen vinden in het Laagland. Samen met juf 
Mirjam, juf Angela  en juf Annelie ga ik in groep 1, 2 en 3 aan de slag met de 
vernieuwende manier waarop de Kern onderwijs zal gaan geven. Wat wordt dit 
gaaf en wat heb ik er zin in! Als leerkracht ben ik graag bezig met actief en 
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coöperatief leren en het thematisch werken. Plezier, betrokkenheid en een gevoel 
van competentie zijn pijlers binnen het onderwijs waar ik blij van word! 
 
Ik kijk er naar uit om de kinderen te ontmoeten en ik hoop dat ook wij, binnenkort 
fysiek kennis kunnen maken. 
 
Mocht u vragen hebben of graag kennis met mij maken, neem dan gerust contact 
met mij op! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sonja Muskee 
 
Even voorstellen..Maaike Siebum, leerkracht ter vervanging van Manon 
 
Hallo allemaal! Mijn naam is Maaike Siebum – van Hebel. Ik ben 34 jaar en 
woon in Klazienaveen met mijn man Arjan en mijn dochter Tess. 
Mijn hobby’s zijn lezen, dansen, concerten bezoeken, leuke dingen doen 
met vrienden en familie, een film kijken en lekker uit eten gaan.  
Ik heb heel veel zin om te beginnen op de school. 
 
 
 
 
Even voorstellen..Maud Stolting, locatiecoordinator Spectrum en Expeditie 
 
Mijn naam is Maud Stolting. Samen met Klaas woon ik, met onze 4 jongens; 
Tyge (10jr), Jonne (8 jr), Siem (5jr) en Mick (2jr), op een heerlijke plek in 
Tiendeveen. Het liefst ben ik in de buitenlucht; Tuinieren, windsurfen, 
fietsen, kamperen en zijspan rijden zijn mijn favorieten. 
  
Ik heb op verschillende scholen gewerkt, waaronder op het SBO en NT2 
school De OpStap. Ik heb in alle groepen gewerkt & verschillende rollen 
vervuld. 
Ik vind het prachtig om gezamenlijk te kijken wat nodig is voor de kinderen 
en dat met elkaar vorm te geven. Ik zie er enorm naar uit om jullie te 
ontmoeten! 
Tot snel! 
 
Even voorstellen..Monique Boer, vaste invalkracht SG Hardenberg 
Mijn naam is Monique Boer. Ik ben 31 jaar en woonachtig in Coevorden. Ik woon 
samen met mijn partner Hans en ons lieve hondje Gucci. Aankomend jaar word 
ik de vaste invaller voor scholengroep Hardenberg. Voorheen heb ik een aantal 
jaar gewerkt op het Kompas in Dedemsvaart. Wegens formatietekort heb ik de 
keuze gemaakt om me vrijwillig aan te melden voor mobiliteit. Ik ben inmiddels 9 
jaar werkzaam binnen Arcade. Dit deed en doe ik met veel plezier.  
Ik zal vanuit de vraag naar inval op alle 4 de scholen aan het werk gaan. Tevens 
zal ik me aansluiten bij een aantal specialistenteams die nog toegewezen 
worden. Ik kijk er ontzettend naar uit om aankomend schooljaar met jullie mee te 
mogen gaan in de veranderingen die komen gaan; spannend, interessant en erg 
leuk!  
 
 
 
 
 



NIEUWSBRIEF
	

 
 
Terugkoppeling 
enquête  
Hartelijk dank voor de 
reacties die wij hebben 
mogen ontvangen op de 
enquête. We hebben 
van de 170 gezinnen 
binnen onze 
scholengroep van 105 
gezinnen. 
een reactie gehad. De 
uitslag willen we graag 
met u delen.  
Hieronder ziet u hoe er 
is geantwoord op de 
verschillende vragen. 
Per ongeluk is er een 
dubbele vraag gesteld; 
vraag 7 en 8 zijn 
hetzelfde. 

 
Tips 
De tips die we hebben gekregen 
via vraag 5 en 10 zijn heel divers. 
Zo gaven veel ouders aan heel 
tevreden te zijn over hoe de 
leerkrachten en 
onderwijsassistenten het 
onderwijsaanbod hebben vorm 
gegeven voor hun kind. Het 

contact werd hoog gewaardeerd door velen van u.  
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Daarnaast ook tips dat het wisselend was per leerkracht hoe het 
onderwijsaanbod werd vorm gegeven. Soms was het heel veel voor het ene kind 
en het andere kind in hetzelfde huishouden kreeg maar weinig aanbod.  
Een paar hele praktische tips bijvoorbeeld over hoe we beter kunnen stroomlijnen 
dat een leerkracht te bereiken is tot uitleg aan ouders zodat zij hun kind beter 
kunnen begeleiden.  
 
 
Schooltijden 
De vragen over de schooltijden zijn door de grote meerderheid positief 
beantwoord. Daar zijn we heel blij mee en kunnen dan ook aangeven dat we het 
continurooster instellen als onze nieuwe schooltijden.  
Het betekent dat alle kinderen van de school van groep 1 tot en met 8 dezelfde 
schooltijden hebben:  
 
Maandag 8.30 – 14.30 uur 
Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 
Woensdag 8.30 – 12.30 uur 
Donderdag 8.30 – 14.30 uur 
Vrijdag 8.30 – 14.30 uur 
 
We zullen de kinderopvangorganisaties op de hoogte stellen van dit besluit.  
 
Studie dagen 
Komend schooljaar hebben we meer studiedagen dan anders. Dit komt omdat we 
ons goed willen professionaliseren en daar hebben we komend jaar wat extra tijd 
voor nodig. We hebben deze dagen nu al in kaart gebracht, zodat u hier rekening 
mee kunt houden in uw planning.  
Deze dagen staan op de infographic met praktische informatie die u deze week 
krijgt; uw kind neemt deze mee vanuit school.  
We gaan ons trainen in het ervaringsgericht werken met alle facetten die daar bij 
komen kijken; denk hierbij aan het goed kunnen volgen van kinderen in het 
welbevinden en hun betrokkenheid bij het onderwijs dat wij aanbieden.  
Ook worden al onze collega’s getraind om de talenten van kinderen beter in 
beeld te krijgen en daar ook gesprekken met kinderen over te voeren.  
  
Studiedag van 24 juni jl.  
Afgelopen woensdag hebben we de ‘kick off-dag’ gehad met Suze en Juul van 
Tweemonds. De opening werd gedaan door Frederique waarbij zij het team een 
kort verhaaltje voorlas uit een boekje van Simon Sinek. Een mooie start, vanuit 
verbinding met elkaar hebben we de aftrap gedaan en kijken we uit naar het 
mooie proces dat we samen zullen doorlopen.  
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We hebben kennis gemaakt met het goed kijken naar 
kinderen om te zien of zij betrokken zijn bij wat zij doen in 
een onderwijsomgeving. Dit was interessant om te doen 
en heeft ons aan het denken gezet over onze eigen 
onderwijspraktijk. Ook zijn we bezig geweest met de 
organisatie en planning van de schooldag.  
  
Komende dinsdagavond hebben we een webinar van een 
collega van Tweemonds die ons meeneemt in hoe we 
onze landen in kunnen richten zodat de omgeving rijk en 
betekenisvol wordt voor kinderen. Deze webinar wordt 
opgenomen zodat de collega’s die dinsdag niet kunnen 
het later terug kunnen kijken.  
In augustus (laatste week van de zomervakantie)  komen 
Suze en Juul weer naar Hardenberg en gaan we verder 
met het inrichten van Landen.  
  
We kijken goed terug op afgelopen woensdag en kijken ontzettend uit naar de 
vervolgstappen. Het is mooi om met elkaar vanuit onze nieuwe missie en visie 
stappen vooruit te maken.  
 
Laatste schoolweek 
Woensdagavond 1 juli nemen we afscheid van groep 8. Alle ouders van deze 
groep worden door Marcel op de hoogte gehouden over de gang van zaken 
tijdens deze avond. 
Donderdag 2 juli hebben we een feestdag op school. Voor alle kinderen is er een 
spelletjescircuit waarbij de leerlingen van groep 8 een leidende rol hebben. 
Tussen de middag eten we gezellig samen met elkaar. Deze dag hoeft uw 
zoon/dochter geen eten mee naar school te nemen. Hiervoor wordt gezorgd! 
Vanaf 2 uur nemen we buiten op het plein afscheid van Illse en Barbera. 
Vrijdag 3 juli mogen alle kinderen verkleed naar school komen met speelgoed 
van thuis. Voor alle kinderen is er dan een speelgoedochtend. Aan het einde van 
de ochtend zullen we, zoals gebruikelijk, de kinderen van groep 8 toezingen. 
 
Fijne zomervakantie 
Wat was het afgelopen schooljaar een bijzonder jaar. Niet alleen vanwege het 
Corona virus, maar we hebben ook keihard gewerkt om een prachtig nieuw 
onderwijsconcept neer te zetten. Het komende schooljaar zal dit zijn vorm 
moeten krijgen en zullen we dit door ontwikkelen. Wij hebben er zin in! 
We wensen u allemaal een hele fijne zomervakantie en zien elkaar terug op 
maandag 17 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact:	
Obs De Kern 
Erve Odinck 3 
7773 DE Hardenberg 
0523 262299 
directie@bredeschooldekern.
nl 
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Ingekomen stukken 
 
Vanuit Sportservice Hardenberg 
De zomervakantie is al inzicht en dat betekent voor de 
meeste lekker genieten van de zon. Voor de kinderen zullen 
er vanuit de Sportservice-Groep verschillende 
sportactiviteiten worden georganiseerd bij sportboulevard 1, 
7773 Hardenberg. 14:30 – 15:30 voor de onderbouw (groep 
1 t/m 4) & 16:00 – 17:00 voor de bovenbouw. Aanmelden is 
gratis en gaat via hun website: ‘https://www.sportservice-
groep.nl/events/’. Elke week wordt er een nieuwe thema 
vrijgegeven en kunnen de kinderen zich weer opnieuw 
aanmelden. De thema’s die nu online staan om in te 
schrijven zijn: Bootcamp, olympische spelen & Beach games. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit het Logopedisch Spectrum 

 
 
 
 

 
 
Logopedie in de zomervakantie 
 
Dit schooljaar is door het coronavirus anders 
verlopen dan een ieder had kunnen voorzien. 
Juist daarom vinden wij het dit jaar extra 
belangrijk om de mogelijkheden van logopedie 
in de zomervakantie bij u onder de aandacht te 
brengen 
 
Wanneer naar logopedie? 

• Leesproblemen: Ondersteuning bij 
het ontwikkelen van het lezen. Dit kan 
al vanaf groep 1. Ook het begrijpend 
lezen komt aan de orde.  

• Spellingsproblemen: De logopedist 
sluit aan bij de methode die op school 
wordt gebruikt.  

• OMFT: Afwijkend slikken, slissen, 
afleren duimzuigen. 

• Taal: Laat gaan spreken, in korte zinnen spreken, kleine woordenschat. 

Moeder leerling groep 3:  “Door logopedie in de 
zomervakantie startte 

mijn kind met een goede basis in  groep 3!” 	
.	
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• Spraak: Slissen, bepaalde letters niet kunnen zeggen. 
• Onvoldoende begrijpend lezen 
• Stotteren 
• Stem: Een hese of schorre stem, niet luid kunnen spreken, een pijnlijke 

keel. 
 
Kinderen bij wie de taalontwikkeling niet vlekkeloos verloopt, lopen een vergroot 
risico om gedurende de zomervakantie veel van het geleerde weer kwijt te raken. 
U kunt bijvoorbeeld denken aan kinderen voor wie het leren van de letters of het 
beginnend lezen dit schooljaar moeilijk was. Logopedie kan hierin uitkomst 
bieden. Voor de kinderen die naar groep 3 gaan is er de voorschottraining. 
Hierbij worden de eerste letters en woorden van groep 3 alvast aangeboden. De 
kinderen die naar groep 4 gaan kunnen gerichte ondersteuning krijgen bij het 
ontwikkelen van het lezen.  
 
De logopedisten van Logopedisch Spectrum Nederland zijn gedurende de hele 
zomervakantie aanwezig. Dit betekent dat kinderen voor of in de zomervakantie 
kunnen worden aangemeld en kunnen starten met logopedie. Op het moment 
dat u uw kind aanmeldt voor logopedie bekijkt u samen met de behandeld 
logopedist of de behandeling online wordt gedaan of op locatie plaats kan 
vinden.			
 
Om verzekerd te zijn van een plekje raden wij u aan uw kind nu alvast 
aan te melden. U kunt uw kind aanmelden via ons algemene 
aanmeldnummer: 06 485 93 761. 
 


