
 

 

 

De eerste weken 

Na de zomervakantie hebben we twee weken extra aandacht besteed aan elkaar te leren 
kennen. Dit is erg belangrijk om met elkaar te kunnen samenwerken en samenspelen. 

Vervolgens hebben we gewerkt met het thema “Van huis tot stad”. 
We hebben onder andere geleerd wat het verschil is tussen een 
dorp en een stad, wat voor voertuigen je in een stad ziet et cetera 
met de daarbij behorende Nederlandse woorden.  

 

Elke dag naar school 

Om kinderen goed onderwijs te 
bieden, is het belangrijk dat zij van maandag tot en met 
vrijdag aanwezig (groep Roze van dinsdag tot vrijdag en 
groep Geel tijdelijk van maandag tot donderdag 
aanwezig). Dagelijks geven wij de kinderen belangrijke 
instructies van nieuwe leerdoelen. Het is heel jammer als 
de kinderen instructies missen. Ook krijgen de kinderen 
de ruimte om met elkaar samen te spelen/te werken. 
Daarom vragen wij u, met klem, om de kinderen dagelijks 
naar school te brengen. De school start om 8: 30. 
 
In Nederland mogen de kinderen vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar is er leerplicht in 
Nederland; de kinderen moeten naar school. De leerplicht is er omdat alle kinderen het recht 
hebben op onderwijs.  
 

Melden 

Wanneer kinderen ziek zijn, kunnen ze uiteraard thuis blijven. Om andere redenen moet u 
toestemming vragen aan de directeur van school. U kunt bellen of mailen naar school en 
vragen naar Albert Wilkens. 
 
 Als uw kind niet naar school kan komen, omdat hij/zij ziek is, meldt u dit dan vóór schooltijd. 
Zo weten wij waar uw kind is. U kunt het melden bij de leerkracht of even bellen.  
 

 0523-744130 

                directie@opstap-hardenberg.nl 
 
 

Website  

Op onze website kunt u nieuwsbrieven, foto’s en informatie van onze school terugvinden. 
Neemt u gerust een kijkje! 

www.opstap-hardenberg.nl 

mailto:directie@opstap-hardenberg.nl
http://w.opstap-hardenberg.nl/


 

Schoolreisje 
  
De kinderen van groep Geel, Roze en Blauw zijn al op schoolreisje 
geweest. Het spelen bij de Drentse Koe was heel erg leuk! De kinderen 
hebben heerlijk gespeeld, dieren geaaid, gebouwd, op allerlei 
trekkers/fietsjes kunnen rondrijden. U kunt via de website de foto’s 
bekijken. De leukste speelboerderij in Drenthe | De Drentse Koe 
 

Vrije dagen 

Op de volgende dagen hoeven de kinderen niet naar school: 
 

Herfstvakantie  
  

Ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2022  

Vrije dag 8 november 2022 

Vrije dag 7 december 2022 

Kerstvakantie  Ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 
2023  

 

The first weeks 

After the summer holidays we have two weeks of extra attention to learn from each other. 
This is very important to be able to work together and play together. 

The next few weeks we worked with the theme “From house to 
city”. 
We learned, among other things, what the difference is between a 
village and a city, what kind of vehicles you see in a city and more 
with the associated Dutch words. 
 

Every day to school 

In order to provide children with a good education, it is 
important that they are present at school from Monday 
till Friday (Pink group from tuesday till friday and Yellow 
group temporarily present from Monday till Thursday). 
Every day we give the children important instructions 
about new learning objectives. It is very unfortunate 
when the children have missed instructions. The children 
also get the space to play/work together. That is why we 
urge you to bring the children to school every day. School starts at 8:30 am. 
 
In the Netherlands, children are allowed to go to school from 4 years old. Education is 
compulsory in the Netherlands from the age of 5; the children have to go to school. 
Education is compulsory because all children have the right to education. 

 

 

https://drentsekoe.nl/


 

Report 

When children are sick, they can stay at home. For other reasons, you must ask permission 
from the principal of the school. You can call/mail the school and ask for Albert Wilkens. 
 
 If your child cannot come to school because he/she is ill, please report this before school 
time, so we know where your child is. You can report it to the teacher or give us a call. 
 

 0523-744130 

                directie@opstap-hardenberg.nl 

 

Website 

On our website you can find newsletters, photos and information about our school. Feel free 
to take a look! 
 

www.opstap-hardenberg.nl 
  

 

School trip 

The children of groups Yellow, Pink and Blue have already been on a 
school trip. Playing at the Drentse Koe was a lot of fun! The children 
played wonderfully, petted animals and were able to ride around on all 
kinds of tractors / bicycles. You can view the photos on the website. De 

leukste speelboerderij in Drenthe | De Drentse Koe 

 
 

Days off 
The children do not have to go to school on the following days: 

 
 
 
 
 
 

 
De kinderen van groep geel, roze en blauw zijn 14 oktober vrij  
The children of group yellow, pink and blue are free on October 14th 
 
 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Team obs De OpStap 

Autumn holidays Mo. 17 October till fr. 21 October 2022  

Free 8 November 2022 

Free 7 December 2022 

Christmas holidays Mo. 26 December 2022 till fr. 6 Januari 2023  
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