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INLEIDING 
Vier weken van dit schooljaar zijn voorbij. Over drie weken 
begint de herfstvakantie alweer. Er is hard gewerkt op school. In 
de afgelopen weken heb ik alleen de noodzakelijkste zaken 
kunnen regelen voor OBS De Bosrank. Per 1 oktober is mijn 
opzegtermijn van mijn vorige werk voorbij. Nu kan ik mij 
volledig richten op OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke. Ik heb 
er zin in! In de komende weken hoop ik met meer kinderen en 
ouders kennis te maken. Ook ga ik onder lestijd meer de 
groepen in. Samen met de kinderen, leerkrachten en ouders 
hoop ik het goede op school te bewaren en daarnaast ook 
samen te kijken waar nog kansen en mogelijkheden liggen ter 
vernieuwing. Op dit moment weet ik nog niet hoe ik de 
verdeling in tijd ga maken tussen beide scholen. Wel wil ik 
gemakkelijk bereikbaar zijn. De leerkrachten weten nu wel per 
week wanneer ik op OBS De Bosrank ben. Natuurlijk kunt u als 
ouders mij ook altijd mailen of bellen om een afspraak te 
maken. En als ik op school ben; loop gerust eens binnen; de 
koffie staat klaar! Je bent welkom!  

Rita 
r.lorkeers@talentwesterveld.nl / 0618068613 
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SCHOOLPLEIN 
We willen graag dat de school en het plein er verzorgd uitzien. Dat 
heeft op dit moment onze extra aandacht. Ook willen we met de 
leerlingen aandacht besteden aan het gooien van afval in de 
daarvoor bedoelde bakken. We gaan met de kinderen het 
schoolterrein en directe omgeving vrij maken van papier, plastic, 
etc. We vragen aan u om hier ook aandacht aan te besteden met de 
kinderen. 
 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Juf Kim – groep 1A 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Kim Hilberts, ik 
ben 24 jaar en woon in Uffelte. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te 
sporten. Vooral korfbal en combat zijn mijn favoriet.  
Het is alweer drie jaar geleden dat ik op De Bosrank heb gewerkt. In de 
tussentijd ben ik werkzaam geweest op verschillende scholen, namelijk: 
De Veldwikke in Darp, De Oosterveldschool in Uffelte en De Kievitshoek 
in Wilhelminaoord. Sinds dit schooljaar ben ik weer werkzaam op De 
Bosrank, namelijk in groep 1B. Ik ben van maandag tot en met vrijdag 
aanwezig, loop gerust eens binnen voor een praatje!  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Meester Ramon – groep 7/8 
Mijn naam is Ramon Mones ben 26 jaar en woon in Diever. In 2012 
ben ik afgestudeerd aan de PABO van Stenden Hogeschool in 
Meppel. Na twee jaar als invaller gewerkt te hebben binnen de 
stichting Wolderwijs (stichting binnen gemeente de Wolden), ben ik 
de afgelopen 3 jaar werkzaam geweest op obs De Hoekstee in 
Vledder. De laatste twee jaar heb ik naast mijn werk in Vledder een 
Master opleiding gericht op rekenonderwijs (Master 
Rekenwiskunde/dyscalculiespecialist) gevolgd en afgerond. Naast 
mijn werk ben ik actief binnen de scoutinggroep in Diever. Ik heb erg 
veel zin in het komende schooljaar! 

 

 
Juf Lianne – groep 2 (do) 
Hallo leerlingen en ouders van de Bosrank, 
De meesten kennen mij al, maar mijn naam is Lianne van Beek en 
sinds juni 2017, ben ik afgestudeerd van de Pabo Stenden 
Hogeschool in Meppel. Het afgelopen jaar heb ik mijn 
afstudeerstage gelopen in groep 5 en in het schooljaar 2015-2016 
heb ik stagegelopen bij groep 8b. Aankomend schooljaar sta ik op 
donderdag voor groep 2. De sfeer, leerlingen en docenten op de 
school spreken mij ontzettend, daarom kijk ik er ook dit jaar weer 
naar uit om met de leerlingen aan slag te gaan en er een leuk en 
leerzaam schooljaar van te maken. 
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Juf Richelle – groep 4 (do-vrij) 
 
Hallo leerlingen en ouders,  
Ik ben Richelle Boessenkool en sinds dit schooljaar werkzaam op de 
Veldwikke en de Bosrank. Op maandag, dinsdag en woensdag geef ik les aan 
groep 6/7/8 op de Veldwikke. En op donderdag en vrijdag geef ik les aan 
groep 4 op de Bosrank. Ik ben 24 jaar en woon in Drogteropslagen. Naast 
het lesgeven ben ik een fanatiek voetbalster. Ik speel in Hoogeveen bij vv De 
Weide in Dames 1. Momenteel ben ik ook nog druk met het afronden van 
een master en in september ben ik gestart met de opleiding voor het geven 
van gymlessen aan de kinderen in groep 3 t/m8.  
Ik heb op beide scholen een erg leuke start gehad en hoop met beide 
klassen en leuk, leerzaam en vooral een gezellig schooljaar te krijgen.  
 

 
 

BESTE ALLEMAAL 
 
Beter laat dan nooit…….. 
In alle hectiek van de laatste schoolweken en mijn afscheid heb 
ik de deadline van de laatste nieuwsbrief gemist. Toch wil ik 
iedereen graag bedanken die er voor hebben gezorgd  dat ik 
met een goed en fijn  gevoel kan terugkijken op mijn bijna 17 
jaar juf zijn op de Bosrank. Een periode die ik heb afgesloten 
met een fantastisch afscheid, waar ik met veel plezier aan terug 
denk. Voor mij is het voorlopig tijd voor iets anders, maar wie 
weet….. 
Nogmaals heel hartelijk dank voor alles; ik wens jullie allen een 
prachtige tijd op de Bosrank.  
 
Hartelijke groet, Gea Lanting         

 

 
 

 
 

 

 

Start werkzaamheden groener schoolplein dichterbij 
De plannen voor een groener schoolplein liggen er al een poosje, maar er waren 
nog onvoldoende financiële middelen om het plan te realiseren. 
Door de bijdrage van gemeente, de stichting kinderkleding- en speelgoedbeurs 
Havelte, de dorpsgemeenschap Havelte en de sponsorloop van september 2016 
zijn er nu voldoende financiële middelen om een start te maken.  
Een aannemer zal de grote werkzaamheden uitvoeren, maar uw hulp kunnen we 
goed gebruiken voor lichtere werkzaamheden! 
Lijkt het u leuk om een paar uurtjes gezellig met paar ouders de handen uit de 
mouwen te steken, stuur dan even een mailtje naar evelien.bakker@xs4all.nl! 
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KINDERBOEKENWEEK ‘GRUWELIJK ENG’  
Woensdag 4 oktober is de start van de 
Kinderboekenweek! Benieuwd wat voor 
‘griezelig verklede kinderen’ er zullen 
verschijnen. Deze zal duren t/m vrijdag 20 
oktober. De opening begint om 8.30 uur op 
het plein. (bij slecht weer binnen) Verder zal er 
in de komende weken veel lessen in het thema 

van griezelige boeken, griezelige verhalen, griezelige knutsels en bovenal 
griezelig veel leesplezier bestaan. We zijn nog op zoek naar ‘griezelige’ 
dingen voor in de gang. Bijv. spookjes/vleermuizen, kriebelbeestjes, 
verkleedkleren , etc. De kinderen mogen dit mee naar school nemen 
voorzien van naam van de leerling en klas, zodat we deze woensdag al in 
de (griezel) gangen kunnen tentoonstellen. Booh Boooohhhh….. 
 

 
 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

Elke donderdag is Lammert van der Wal, schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig. Het School 
Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het 
omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker 
gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook 
ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.  
 
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u toenadering zoekt tot het schoolmaatschappelijk werk. Veel 
voorkomende thema’s zijn weerbaarheid, het omgaan met boze buien, omgaan met echtscheiding en 
onzekerheid. De insteek van het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en vertrouwde omgeving te 
bieden waar er gewerkt kan worden aan het zelfstandig oplossen van problemen. Vaak is de begeleiding 
kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen hier terecht met 
opvoedingsvragen.  
De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Vanaf januari 2015 gaan 
verwijzingen via het sociaal team Westerveld 
Zonder toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. 
Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien. 
 
De school Maatschappelijk werker is op vaste tijden aanwezig:1 keer per week op de 
donderdagochtend. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook. 
De contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werker vindt u hieronder: 

Lammert van der Wal 
Telefoon: 06-26681465 
e-mail: l.vd.wal@welzijnmw.nl 
In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk 
Werk bereikbaar via het centrale kantoor. 
Centraal kantoor Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44  
(ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur) 
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STAKING 
Donderdag 5 oktober doen wij mee met de landelijke stakingsdag. U hebt 

hierover een brief ontvangen van de Voorzitter van de College van Bestuur van 

Stichting Talent Westerveld.  

Voor de ouders, die niet klant zijn bij Doomijn en toch graag opvang willen 

afnemen kunnen bij het Hoofdkantoor van Doomijn informeren naar de 

mogelijkheden. De mogelijkheden zullen naar verwachting wel zeer beperkt zijn. Telefoonnummer 

klantadvies: 038-4214521. Email: klantadvies@doomijn.nl 

 

OUDERGESPREKKEN 
Bedankt voor uw komst bij de ouderavond! Het is als leerkracht fijn om op deze 

wijze met u het schooljaar te kunnen starten. In week 40 zijn er weer 

kennismakingsgesprekken. WELKOM OP SCHOOL! 

 

 

 

FIETSCONTROLE 
De vakanties zijn weer achter de rug en de scholen zijn weer begonnen. Ook 
wij; VVN afd Westerveld. De donkere dagen komen er weer aan en zo ook 
de onveiligheid in het verkeer. Zoals elk jaar heeft het team van VVN 
afdeling Westerveld het voornemen om de  
fietsen te bekijken en dan vooral de verlichting. Donderdag 19 okt. om 8.30 
uur worden de fietsen gekeurd. 

 

 
Het Lunchplein 

Heeft u vragen over de TSO neemt u dan 
contact op met onze afdeling Klantadvies 

op (038) 421 45 21.  
 
Inschrijven, aan- en afmelden voor de tussen schoolse 
opvang  doet u op het ouderportaal via 
mijndoomijn.nl/lunchplein. 
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de TSO dag.  
Kosteloos afmelden tot 10.00 uur op de TSO dag. 
 

        Het team van links naar rechts:    
 Achter: Diny Koopman, Alien Vedder, Bobo Hengeveld, Tina  v. Dalen 
Voor: Rianne Wijnen, Sandra Roelofs, Brigit Wuffen, Wiesje Hoekstra 

 
Rianne stelt zich nog even voor: 

Hallo ik ben Rianne Wijnen, getrouwd met Dick en moeder van Enzo (groep 4) en Lara (groep 3).  

Ik heb mijn eigen administratiekantoor in Havelte en mijn hobby’s zijn sporten, lezen en vooral van 
mijn gezin genieten. Sinds vorig schooljaar ben ik met veel plezier begonnen met helpen bij de 
overblijf/lunchplein. Mijn vaste dag is op dinsdag en het meeste zullen jullie mij tegenkomen bij 
groep 1&2.  
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OUD PAPIER 2017 
 

Dinsdag 3 oktober 
Dinsdag 7 november 
Dinsdag 12 december 

 
 

 
 
 

 
KALENDER OKTOBER                                            

 

3 oktober Oud papier                             
5 oktober Staking 

Dag van de leraar 
6 oktober GGD spreekuur assistente 

16 oktober Voorstelling “Cliffhanger” gr 6 t/m 8  
18 oktober Bezoek Oermuseum groep 7 
19 oktober Fietsencontrole door Veilig Verkeer Nederland 
19 oktober Bezoek Haags Buitencentrum groep 5 

23 - 29 oktober Herfstvakantie 
30 oktober Bezoek Oermuseum groep 7/8 en groep 8 

 

 
 
 

OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte – 
Telefoon: 0521-227521 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/- 

Directie: Rita Lorkeers – Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl 

 

 

 

 

Overige informatie uit Havelte, Darp e.o.  

(nieuws vanuit verenigingen en organisaties) 
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Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte 
organiseert: 

 
TWEEDEHANDS WINTERKLEDING  EN  

SPEELGOEDBEURS             
 

Datum:  vrijdag 6 Oktober 2017 (20.00 - 

21.30 uur) 

     zaterdag 7 Oktober 2017 (9.00 - 

10.00 uur) 

 

 Locatie: ontmoetingscentrum ‘de Veldkei’ te 
Havelte. 

 
Wilt u zelf kleding - van maat 74 t/m maat 188 - of speelgoed inbrengen dan 

kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe + instructie ophalen vanaf 
Dinsdag 5 September 2017 gedurende schooltijden bij de kleuteringang van 
OBS. de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 

prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient uiteraard geprijsd, schoon en 
compleet te worden aangeleverd.  

Het inbrengen is op donderdagavond 5 Oktober 2017 van 19.00 tot 20.30 
uur, eveneens in “de Veldkei”. Kijk voor meer informatie op onze website of 
onze facebookpagina.  

We hebben nog vrijwilligers te kort voor donderdagavond. Wie wil ons helpen? 
 

Fb:Kledingbeurs Havelte www.kledingbeurshavelte.nlTwitter:@Kledinghavelte 
 

 

 

Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds 

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente 
een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. 
Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds.   

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor 
is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het 
jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een 
tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van 
die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
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