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EXTRA UITGAVE NIEUWSBRIEF 

OBS DE BOSRANK HAVELTE  -  SCHOOLJAAR 2017-2018  

 

 

Start schooljaar 

September 2017  
 

 

IN DEZE EXTRA NIEUWSBRIEF: 

-De Juffen en de meesters zijn er klaar voor  

-Directie Onderwijsteam 

-Uitnodiging inloop- eerste- schooldag 

-Agenda 

 

 

DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ 

We hopen, dat u en de kinderen een fijne zomer hebben gehad. De 

dagen worden nu weer korter, de meeste zomerfeesten zijn gevierd; 

weer tijd voor de 

kinderen om naar 

school te gaan.  

 

De leerkrachten hebben de klaslokalen weer 

ingericht en de schoolspullen liggen klaar om door 

de leerlingen gebruikt te gaan worden.  

In het begin van het schooljaar wordt de laatste 

hand gelegd aan de organisatie van het nieuwe 

schooljaar. U ontvangt binnenkort een nieuwsbrief 

met de laatste wijzigingen. 
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DIRECTIE ONDERWIJSTEAM  

Mijn naam is Rita Lorkeers. Met ingang van dit nieuwe schooljaar heb ik de 

directietaken op mij genomen van OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke. In 

september kan ik deze functie twee dagen per week uitvoeren. Vanwege een 

opzegtermijn blijf ik nog drie dagen per week werken als directeur van een 

SBO-school. Per 1 oktober kan ik volledig starten in Havelte en Darp. Ik heb 

er zin in!  

Graag maak ik binnenkort kennis met u. In de eerste week ben ik op maandag te vinden in OBS de 

Bosrank en op donderdag in OBS De Veldwikke.  

Met passie werk ik in het onderwijs! Ik heb ervaring opgedaan als leerkracht en leidinggevende in het 

regulier basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Ook heb ik gewerkt als docent in het HBO. Ik 

hoop het geluk te hebben, dat ik ook in Havelte en Darp iedere dag met plezier naar mijn werk kan 

blijven gaan. Daar heb ik wel vertrouwen in! De eerste opstart-dag afgelopen donderdag met het 

team is in ieder geval heel goed bevallen. De beide onderwijsteams maakten een betrokken en 

bevlogen indruk op mij. Daar houd ik van. In het onderwijs kun je niet stil staan. In samenwerking 

met het stafbureau van Stichting Talent Westerveld, het schoolteam, de ouders en andere 

betrokkenen wil ik graag in een goede sfeer een uitdagende school-omgeving aanbieden waarin 

ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ik ga er voor! 

 

UITNODIGING: INLOOP EERSTE SCHOOLDAG 

Alle ouders/verzorgers zijn de eerste schooldag van harte welkom 

om in de school een kop koffie/thee te komen drinken. U kunt 

samen met uw kind het nieuwe klaslokaal bekijken. Dan starten de 

leerkrachten met de les en kunt u een kop koffie of thee komen 

drinken in het centraal station. Ook kunt u hierbij kennismaken met 

Rita Lorkeers.  

                                    VAN HARTE WELKOM!   

AGENDA 

Maandag 4 sept. Start schooljaar 2017 – 2018 
Inloop-ochtend met koffie/thee voor de ouders/verzorgers. 

Woensdag 6 sept. Luizencontrole 

Woensdag 6 sept. Oud papier 

 

          OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte – 
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          Directie: Rita Lorkeers – Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl 
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