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INLEIDING  

Het was een gezellige decembermaand op school. Het Sinterklaasfeest was lekker spannend. Het 

Kerstfeest was sfeervol. Wat fijn, dat we met zoveel mensen samen het kerstfeest hebben gevierd! 

Veel mensen hebben hard gewerkt om deze feesten te doen slagen. Allen bedankt daarvoor en ook 

met name de ouderraad en de medezeggenschapsraad bedankt; er is veel werk verzet! Ook het 

schoolteam wil ik hierbij aan het eind van 2017 bedanken.  ‘Het is soms wel even wennen aan mijn 

nieuwe  ideeën, maar steeds zet iedereen zich enthousiast in en heerst er een goede werksfeer!’ Ook 

ouders; bedankt voor de vele hartelijke kennismakingen 

en hulp. In de komende tijd wil ik mij nog verder 

beraden op de samenwerking met ouders en school om 

te bekijken of er nog wijzigingen welkom zijn. Tips van u 

zijn altijd welkom!  Graag wil ik dat iedereen trots kan 

zijn op ‘onze OBS De Bosrank’!  

Vanaf deze plek wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar 
waarin we kunnen genieten van en met onze fijne 
kinderen/leerlingen.           

                                                                              Rita 
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Lichtpuntjes….. 

 

soms zijn ze groot 

soms zijn ze klein                    

je hoeft ze niet te zoeken 

je kan er zelf ook een zijn!   

 

 

EVEN VOORSTELLEN:  

Ik ben Joke, 

Al 10 jaar werk ik met veel plezier op de Bosrank als onderwijsassistente. Dit houdt in dat ik de 

leerkracht in de groepen ondersteun. Ik begeleid de leerlingen in de klas in kleinere groepjes met 

allerlei activiteiten die bijdragen aan de 

ontwikkeling van de leerlingen. Je kunt hierbij 

denken aan taal, spelling en rekenen maar ook bij 

gym en topondernemers ondersteun ik de 

leerkrachten. Daarnaast heb ik ook nog enkele 

administratieve taken. 

 

Wanneer ik niet op school ben, ben ik te vinden in 

Diever waar ik woon met mijn man en 3 kinderen, 

waarvan er 2 nog thuis wonen. Ik vind het heel 

gezellig om samen met vrienden leuke dingen te 

doen. Shoppen kan ik als de beste en ook vind ik hardlopen en koken erg leuk om te doen. 

 

Ben je nog nieuwsgierig? Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik op school te vinden, kom gerust 

langs! 

 

KERSTFEEST OP SCHOOL  
Donderdagavond hebben alle leerlingen 
genoten van een heerlijk kerstdiner. 
Iedereen maakte thuis een voor- hoofd of 
nagerecht. In alle klassen werd lekker 
gegeten, een kerstverhaal voorgelezen en 
liedjes gezongen. Samen met ouders en 
bovenburen werd de avond afgesloten in 
de kerst-gymzaal.  
De OR verzorgde een lekker glaasje 
glühwein of koffie. We vierden allemaal 
samen het kerstfeest, waarbij de kinderen 
kerstliedjes zongen en op de rode loper 
showden hoe schitterend ze eruit zagen.  
Samen zongen we aan het einde nog een 
kerstmedley met alle ouders, leerlingen 
en meesters en juffen.  
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UITNODIGING 
NIEUWJAARS’BORREL’-KOFFIE 

Maandag 8 januari is de eerste schooldag van 2018.  
De ouderraad heeft vanaf 8.20 uur de koffie en 
thee klaar staan in het Centraal Station van school. 
Alle kinderen komen deze ochtend gelijk binnen in 
school, zodat iedereen elkaar een gelukkig 
nieuwjaar kan wensen. Dus ouders; ben je in de 
gelegenheid om even een ‘Nieuwjaars bakkie’’ te 
komen drinken, dan ben je WELKOM!  
 

 
 
 

HOOFDLUISCONTROLE  

Woensdag 10 januari worden alle leerlingen gecontroleerd op 
hoofdluis. De controle verloopt het beste als er geen gel  in het 
haar zit en dat het los wordt gedragen (geen vlechten etc.) . Door 
het regelmatig houden van deze controles voorkomen we de 
eventuele verspreiding van hoofdluis. 

 

 
 

SPELAVONDEN 

In januari en februari is het weer tijd voor de spelavonden. Alle groepen hebben een eigen 
spelavond. In januari zullen jullie via de groepsleerkrachten hier meer informatie over ontvangen. Bij 
deze alvast de data voor op de kalender:  
 
Groep 5&6: 19 januari 
Groep 7&8: 26 januari 
Groep 3&4: 2 februari 
Groep 1&2: 9 februari 

 

 
 

WIJZIGING AANNAMEBELEID 
In voorgaande schooljaren was het een regel, dat kleuters die na de kerstvakantie op school kwamen 
met halve dagen begonnen tot de zomervakantie. Dit schooljaar is deze regel afgeschaft. Ook deze 
kleuters zijn op de normale schooltijden welkom. In overleg kan bij vermoeidheid of andere redenen 
hier natuurlijk wel van afgeweken worden.  
 

 
 

OUD PAPIER 2018  

De ophaaldata voor het oud papier in 2018 zijn: 16 januari, 20 februari, 3 
april, 8 mei, 12 juni en 17 juli. Binnenkort volgt er nog een flyer via de 
brievenbus.  
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OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 

Eind januari bieden de scholen van het Voortgezet Onderwijs weer de mogelijkheid voor leerlingen 
en ouders om hun scholen te komen bekijken.  
Wo. 31-1-2018 ;  Groene Lyceum en VMBO-GROEN  
Vr. 26-1-2018; Meppel Stad en Esch Praktijkschool en Beroepencollege & Lyceum 
Wo. 31-1-2018; Diever Stad en Esch 
Wo. 31-1-2018; RSG Trompmeesters / Steenwijk 
Wo/do 27/18-1-2018; Eekeringe Steenwijk 
Zie de websites voor meer informatie hierover. 
 

 
 

OPTREDEN groep 3 in de kerk  

Afgelopen dinsdagmiddag was het zover, groep 3 mocht 
optreden in de kerk tijdens het kerstfeest voor de oudere 
mensen.  Met de hele groep zijn we in een lange rij 
lopend op weg gegaan. Het ging super!  
Toen we in de kerk kwamen hebben we onze jassen 
netjes weggelegd en we konden direct beginnen. Tussen 
alle mensen door liepen we naar het podium. We 
hebben drie liedjes gezongen met kriebels in onze buik. 
Gelukkig heeft het publiek hier niks van gemerkt.  
Na afloop kregen we nog een verrassing en rond drie uur 
waren we weer op school. Het was heel bijzonder om dit 
te mogen doen. 
 

 

TREFBAL 
Woensdag 13 december hebben vier teams van onze school deelgenomen aan het trefbaltoernooi in 

Dwingeloo. Het was de finale van Westerveld. De Smoezels van groep 6 werden vierde en de Hackers 

werden tweede.  Ook speelden er twee teams mee van groep 8. Team 1 is tweede geworden en 

team 2 is derde geworden.  

De teams die doorgaan naar de provinciale finale 

zijn: 

Groep 7/8: 

Stork C (storkschool) 

Bosrank team 1 (OBS de bosrank) 

Groep 5/6: 

Stork 6 (storkschool) 

De hackers (OBS de bosrank) 

 

De wedstrijden in Emmen worden op donderdag 4-

1-2018 gespeeld. Gr. 7/8 van 9.00-12.30 uur en gr. 

5/6 van 13.30 – 17.00 uur. Sporthal Esdal, Oosterstraat 78 in 7822 HG in Emmen. Komt u ons 

aanmoedigen?  
Wij zijn door naar Emmen met het trefbaltoernooi op 4 januari.  

Daar zijn we heel blij mee. We waren tweede in Dwingeloo, maar de kinderen van Dwingeloo 
speelden vals. Wij hopen dat we in Emmen gaan winnen. want dan gaan we nog een keer door, 
maar waar heen dat weten we nog niet. 

GROETJES DE HACKERS! (Marc, Zoë, Annemijn, Arash, Marit, Kyano, Arne, Renske) 
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OPVOEDEN …..HOE PAK JIJ HET AAN?   

 
Heb je ook wel eens moeite met het stellen van grenzen als je kind niet luistert?   

Wil je eens ideeën uitwisselen met andere ouders over hoe je hier nou het beste mee om kan gaan in 

jouw opvoeding?   

Wil je misschien weten hoe het nou zit per levensfase van het kind? Welke gedrag hoort nou bij de 

leeftijd?   

Dan nodigen we je van harte uit op 25 januari om 20.00 op OBS de Bosrank. We willen graag onder 

begeleiding van het schoolmaatschappelijk werk een interactieve avond organiseren waar we met 

elkaar in gesprek gaan over hoe we het aanpakken in de opvoeding.   

Als thema voor deze avond willen we “grenzen stellen” gebruiken. We merken dat veel mensen het 

best ingewikkeld vinden om op een prettige manier duidelijk te zijn naar hun kinderen. We willen 

graag op deze manier een gelegenheid bieden om daar samen eens over in gesprek te gaan, want 

iedereen met kinderen is immers ervaringsdeskundige in het opvoeden. I.v.m. koffie/thee en wat 

lekkers willen we graag van tevoren weten of je komt. Om je aan te melden kan je voor 23 januari 

mailen naar l.vd.wal@welzijnmw.nl  

Hopelijk tot dan!  

 

CIRCUS  
 

Woensdag 13 november genoten alle kinderen van groep 1 
tot en met 5 van een leuke circusvoorstelling in de gymzaal. 
Diabolo, eenwielers, stoere basketballers op een trampoline, 
enz. Een schitterende show die al dansend werd afgesloten. 
De studenten van de CALO kregen een groot applaus van 
onze kinderen.  
 

 
 

Het team van OBS de Bosrank wenst jullie allemaal: 
 
 

 
 

 

 

 

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 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArrGilpnYAhWIJVAKHZUQDSMQjRwIBw&url=https://www.kluppels.nl/2017/12/08/prettige-feestdagen-en-een-spetterend-2018/&psig=AOvVaw2-8PsIUa82HXwRLQYDTwKO&ust=1513879361722689
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BERICHTEN  HAVELTE en omgeving 
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Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!       

 

Op woensdag 7 maart 2018 om 12:30uur start op onze school de vernieuwde typecursus van 
de Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 
januari 2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van 
€175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari. 

 Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting 
wordt automatisch verrekend. 
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, 
 

 

 

 

 

http://www.typetuin.nl/aanmelden
http://www.typetuin.nl/
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