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INHOUD NIEUWSBRIEF
Kalender november
Inleiding
Even voorstellen: Intern begeleider
Fietsencontrole
Schoolkorfbal
Kinderboekenweek
EU-schoolfruit

Week van de Mediawijsheid
Voorstelling Cliffhanger
Welzijn mensenwerk
SOVA-training
Overige informatie uit Havelte en omgeving

KALENDER NOVEMBER
23 - 29 oktober
Ma. 30 oktober
Di. 31 oktober
Do. 2 november
Do. 2 november
Ma. 6 november
Ma. 6 november
Di. 7 november
Ma. 13 november
Do. 23 november

Herfstvakantie
Bezoek Oer museum groep 7/8 en groep 8
Media workshop Scala groep 5
Bezoek Haags Buitencentrum Wilhelminaoord
groep 6
Groepen 7 naar Techniek dag in Meppel
Media workshop Scala groep 6
Scholeninformatie avond Voortgezet onderwijs
Oud papier
Media workshop Scala groep 6, 7, 7/8 en 8.
Start EU schoolfruit
Media workshop Scala groep 7, 7/8 en 8.
De datum voor de Zakelijke ouderavond van de ouderraad krijgt u z.s.m.
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INLEIDING
En dan is het alweer herfstvakantie! De kinderen en het team
hebben er zin in. Er is in de afgelopen periode hard gewerkt
op school. De meeste kinderen zijn gewend aan de nieuwe
leerkrachten. Het team van OBS De Bosrank en OBS De
Veldwikke hebben in een nieuwe samenstelling van
teamleden kunnen wennen aan elkaar en hebben in
gezamenlijke verantwoordelijkheid al veel zaken binnen
school opgepakt. De teamleden hebben oudergesprekken
uitgevoerd en we hebben in de school veel spullen
opgeruimd. Ik heb in alle groepen een kijkje kunnen nemen
en met veel mensen kennis gemaakt. Na de herfstvakantie
gaan we als team onderwijskundige onderwerpen kiezen
waar we ons in de komende tijd op gaan richten. Het is
genieten om met zo’n gemotiveerd team aan de slag te gaan;
een nieuwe start! Hier krijgt u vast nog meer informatie over.
Voor opmerkingen of vragen bent u altijd welkom. Samen
weten en kunnen we het meeste. Verder wens ik iedereen,
ook namens het schoolteam; een fijne herfstvakantie. Rita
Lorkeers

EVEN VOORSTELLEN; IB-er
Ik ben Anneke Smit en werk nu voor het derde jaar als Intern Begeleider op OBS De Bosrank
en OBS De Veldwikke. Dit schooljaar ben ik ook juf van groep 1a op maandag en vrijdag op
de Bosrank.
De taak als Intern Begeleider is de laatste jaren erg aan het veranderen. Sommige mensen
denken dat ik nog veel met de leerlingen aan het werk ben. Dit doe ik bijna niet meer. Af en
toe neem ik toetsen af of ga ik met leerlingen in gesprek.
Mijn werkzaamheden als Intern Begeleider zien er divers uit. Ik houd mij onder andere bezig
met het coördineren van de zorg op beide scholen. Dit betekent dat ik de opbrengsten van
CITO school-breed analyseer en hier met het team over in gesprek ga.
Ik ga 4 keer per jaar met de groepsleerkrachten in gesprek om de voortgang van de groep, of
de leerlingen individueel, te bespreken.
Leerkrachten die even niet meer weten hoe ze de leerlingen het beste kunnen
ondersteunen, kunnen mij inschakelen om mee te kijken. Ik kan dan de leerling observeren
om zo een goed beeld te krijgen van een leerling of een groep.
Het is ook aan mij om te bepalen welke zorg de leerling nodig heeft.
Binnen ons onderwijsteam beschikken wij over een gedragsspecialist, een taal/leesspecialist,
een rekenspecialist, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist en een specialist 'het jonge
kind'.
Als wij als school niet voldoende kennis in huis hebben om de leerling of groep voldoende te
ondersteunen, is het aan mij om externe hulp in te schakelen. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld een ambulant begeleider, de orthopedagoog van de IJsselgroep, maar ook het
aanvragen van een onderzoek verloopt via mij. Stel dat wij als school met de ouders bepalen
dat wij een leerling niet meer kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft, dan doe ik een aanvraag
bij de Commissie van Arrangeren om een verklaring te krijgen voor het SBO/SO. Mocht je
vragen hebben, kom gerust langs. Mijn deur staan altijd voor je open.
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FIETSENCONTROLE
Op 19 oktober zijn (bijna) alle fietsen van groep 3 t/m 8
gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. In de
komende donkere herfstdagen is het fijn om de fietsen
verkeersveilig in orde te hebben. Van de 164 gekeurde
fietsen waren er 123 in orde. Woensdag 1 november is
er om 8.30 uur een her controle van de fietsen die niet
in orde waren. De leerlingen moeten hun kaartje met de
controlepunten, die ze hebben gekregen bij de controle,
meebrengen naar school.

SCHOOLKORFBAL
Woensdag 11 oktober was het
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in
Uffelte. Er is een team uit groep 3/4
naar het toernooi geweest namens
onze school. Als voorbereiding heeft
dit team twee keer training gehad van
oud-leerlingen; super! Ons team heeft
twee van de drie wedstrijden
gewonnen en is met een beker op
school gekomen. Het was prachtig om
te zien hoe sportief er werd samen
gespeeld tot het laatste fluitsignaal.
Een topteam!

VOORLEESWEDSTRIJD
KINDERBOEKENWEEK
“GRUWELIJK ENG”
In groep 7/8 vonden de
voorrondes van de
Voorleeswedstrijd plaats.
Daarna kwam de wedstrijd
samen met OBS De Veldwikke.
Uiteindelijk is Charley de
voorleeskampioen geworden
van OBS De Bosrank en OBS De
Veldwikke. Proficiat!
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KINDERBOEKENWEEK “GRUWELIJK
ENG”
Van 4 t/m 20 oktober hebben we met de hele
school aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Het thema was dit jaar:
‘Gruwelijk eng’. De Kinderboekenweek is sinds
1955 een jaarlijks terugkerende week waarin het
lezen extra gepromoot wordt en de griffels en
penselen worden uitgereikt. Deze week werd bij
ons op school geopend door twee heksen op het
schoolplein; gruwelijk eng! In de groepen hebben
we extra vaak voorgelezen en activiteiten gekozen
bij het thema “Gruwelijk eng”.
De leerkrachten lazen in andere groepen een
“griezelboek voor” en de leerlingen konden weer
gouden tickets vinden in de boeken van de
schoolbieb. Deze kunnen omgewisseld worden
voor een boekenbon, aangeboden door onze OR
en de Readshop. Van de ouderraad hebben alle
groepen ook een boek gekregen. Het waren mooie
weken waarin het lezen aantrekkelijker is
geworden voor veel kinderen.

EU SCHOOLFRUIT
Vanaf maandag 13 november starten we met EU Schoolfruit. EU-schoolfruit stimuleert
kinderen samen fruit en groente te eten. Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis
schoolfruit voor alle leerlingen.
Voordelen van EU-schoolfruit zijn:
-Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
-Een gezonde school presteert beter.
Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich
fitter en leren makkelijker.
-Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet
eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit
meer soorten fruit en groente te proeven. Ook
thuis.
-Het is leerzaam. Kinderen leren over de
herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit
en groente.
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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Van 17 t/m 24 november wordt landelijk aandacht besteed aan de Week van de
mediawijsheid. Ook op school wordt hieraan aandacht besteed. Binnenkort hoort u hier
meer over.
De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld
waarin je slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan.
Waarin je eenvoudiger met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve
deze eindeloze mogelijkheden, zijn er ook risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot
nepnieuws en radicalisering. De manier waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk
grote maatschappelijke gevolgen hebben.
Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet
altijd even gemakkelijk. Omdat we elkaar niet begrijpen, een
andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot
de kern door te kunnen dringen. Daarom is het thema van de
Week van de Mediawijsheid 2017 Generatie Media: samen mediawijs. Van 17 tot en met 24
november worden docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren opgeroepen om
zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze
vaardigheden. Zodat we elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en de volgende stap
kunnen zetten richting een generatie die klaar is voor een mediawijze toekomst.

VOORSTELLING CLIFFHANGER
Maandag 16 oktober kregen groep 7, 7/8 en 8 een voorstelling te zien bij ons op school:
‘De Cliffhanger’.
Cliffhanger is het verhaal van John, een held die niet weet dat hij de held is. Een antiheld.
Een saaie man, met een saai leven waarin alles altijd ontzettend saai en hetzelfde
is. Totdat de koffiejuf, in zijn leven komt. Dan gaat alles in het leven van John op de kop.
Tijdens de voorstelling kregen verschillende kinderen een kleine rol om mee te spelen.
Het was een mooie voorstelling, waar we van begin tot eind geboeid waren!
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WELZIJN
Na de herfstvakantie start Welzijn Mensenwerk met een KIES groep
(kinderen in echtscheidingssituaties) voor het jonge kind (4 t/m 6
jaar). In de flyer hieronder vindt u hierover meer informatie, heeft u
vragen over de groep of twijfelt u of uw kind mee kan doen, dan kunt
u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker of de IB-er
van de school. Om u een klein beeld te geven hiernaast een foto van
de handpoppen waarmee we werken in de groep met jonge kinderen.
Schoolmaatschappelijk werk

SOVA TRAININGEN
Wij starten in de week na de herfstvakantie, op
donderdagmiddag na school, met een
sova/weerbaarheidstraining. Meer informatie staat in de
bijgevoegde folder. Wilt u dat uw kind meedoet, meld hem/
haar dan aan. We maken dan een afspraak voor een
intakegesprek. Twijfelt u of heeft u nog vragen, bel gerust
(gegevens staan in de flyer).
Schoolmaatschappelijk werk

Het hele team wenst jullie
een fijne herfstvakantie!

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
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Overige informatie uit Havelte, Darp e.o. (nieuws
vanuit verenigingen en organisaties)

Jeugdrugby in Havelte bij RC The Big Stones
Oktober 2017
Je hebt je vast wel eens afgevraagd in de klas wat er zich allemaal
afspeelt op dat sportveld naast de Bosrank. Dat sportveld is een
rugbyveld en daar spelen The Big Stones. Naast een
seniorenteam heeft The Big Stones veel jeugdleden. Wij zijn nog
steeds op zoek naar rugby talent en misschien ben jij dat wel?
Rugby is een gedisciplineerde sport voor jongens en meisjes
waarbij wederzijds respect, eerlijk spel en kameraadschap hoog
in het vaandel staan. Bij jeugdrugby leren kinderen allerlei
sportieve vaardigheden; samenspelen, balvaardigheden zoals
‘spinpasses’ gooien, tackelen, snelheid en wendbaarheid. Dat alles gebeurt in een veilige omgeving
onder de begeleiding van ervaren trainers en coaches.
Jeugdrugby is boven alles een teamsport. Ook bij rugby zijn er sterspelers, maar in hun eentje winnen
zij geen wedstrijden. Daar heb je een team voor nodig! Het maakt ook niet uit of je groot, klein, dik of
dun bent. Bij rugby is voor iedereen een plaats in het team.
Wij nodigen kinderen en hun ouders van harte uit voor een bezoek aan onze club op een
trainingsavond. De jeugd traint op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Oudere jeugd traint van
19.30 tot 20.30 uur.
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Op zaterdag spelen de The Big Stones jeugdteams hun wedstrijden. Kom eens kijken, want rugby is
spectaculair om naar te kijken.
Wil je meer informatie neem dan contact op onze jeugdtrainer Robert Plaizier (06.42126147) of
voorzitter Freek van der Waardt(06.54310070)

DE WEEK VAN DE PLEEGZORG:
In 2017 wordt voor de derde keer de Week van de Pleegzorg
georganiseerd; dit jaar van 1 t/m 8 november. Met deze actieweek wil
Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en
het tekort aan pleegouders in Nederland.
Een veilig thuis voor kinderen
Kinderen hebben een veilige, stabiele en liefdevolle plek nodig om zich evenwichtig te
kunnen ontwikkelen.
Gelukkig vinden ze die doorgaans thuis. Er zijn soms situaties dat het ouders (tijdelijk) niet
lukt om voor hun kind te zorgen. Dan is het fijn om een kind bij pleegouders onder te kunnen
brengen.
Voor kinderen in Drenthe, in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar, zoekt Yorneo voor korte of langere
tijd, maar ook soms voor één of twee weekenden per maand een warme en passende plek.
Heb jij ruimte in je huis en hart?
Kijk op www.pleegouderworden.nl voor meer informatie. Vraag een informatiepakket aan
of kom naar een van onze informatiebijeenkomsten. Daarnaast is er de mogelijkheid om in
gesprek te gaan met een ervaren pleeggezin, Hans en Ineke Zijlstra uit Havelte.
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