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NIEUWSBRIEF  

Februari 2018 

 

Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent!  …………..                (Met de groeten van juf Ank) 
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KALENDER FEBRUARI 2018                               
 

2 februari 
9 februari 
9 februari 

12 februari 
13 februari 
16 februari 

19 – 22 februari 
20 februari  
21 februari 
22 februari  

26 februari – 4 maart 
 

 

Spelavond groep 3&4 
Heideschonen groep 7 
Spelavond groep 1&2 
Rapport mee 
Ouderavond Schooltijden 
Spelavond groep 7&8 
Oudergesprekken 
Oud papier 
Voorstelling groep 1&2  
Voorstelling groep 3/4/5 
Voorjaarsvakantie 

  

 

VERVOLG VAKANTIEROOSTER 
Voorjaarsvakantie  24 februari – 4 maart 
Paasweekend   30 maart – 2 april 
Koningsdag    27 april 
Meivakantie   28 april – 6 mei 
Hemelvaart   10 mei + 11 mei 
Pinksteren + studiedag  21 mei + 22 mei 
Zomervakantie    21 juli – 2 september 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwaGu-cXWAhWFblAKHev2Bi4QjRwIBw&url=https://debosrank.talentwesterveld.nl/&psig=AFQjCNHpSn3XKulu6_33X_J-eqZbVOSWHw&ust=1506621702417990
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6zPGSooTYAhWQDewKHRiQAqQQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/afbeelding-kalender-i14941.html&psig=AOvVaw0LmQLALn0TVXQTDl6RBywR&ust=1513161002762340
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INLEIDING  

Eén maand van 2018 is alweer voorbij!  

Sommigen deden fanatiek mee aan de griepgolf, 

de ander liet het niet blijken of komt misschien 

nog aan de beurt.  

De griep zorgde soms voor bleke leerling-snoetjes 

boven de Cito-toetsen. Gelukkig zijn de uitslagen 

van de Cito-toetsen bedoeld voor de leerkrachten 

om te kunnen analyseren welke oefenstof nog 

extra aangeboden moet worden of welke 

oefenstof al goed wordt beheerst door de groep. Wat kan de groep goed en wat niet? Wat gaat dat 

betekenen voor het aanbod? Op welke wijze? Meer of minder tijd aan besteden?  Welk kind moet 

extra oefenstof worden aangeboden of kan beter extra uitdagingsstof aangeboden krijgen? Wat hielp 

blijkbaar goed en wat niet? Een mooie puzzel steeds, die gemaakt kan worden met de Cito-toetsen 

als een middel van signaalfunctie binnen het totale functioneren.   

Voor zieke leerkrachten was er geregeld geen vervanging via de vervangingspoule meer beschikbaar. 

Dat is wel een probleem! Gelukkig was het, mede door de inzet van parttimers, (nog) niet nodig om 

groepen naar huis te sturen. Dank daarvoor! 

En nu februari; oudergesprekken, plein ‘op de schop’, toneel oefenen, staken, spelavonden, 

schooltijden wijzigen(?); we gaan ons niet vervelen! Allemaal activiteiten waarbij een goede 

samenwerking van school en ouders/verzorgers wordt gevraagd. Dat gaat ons vast lukken!    Rita 

 

EVEN VOORSTELLEN:  

Sinds deze week werkt Fien Strijker als leerkracht 1 of 2 dagen per week bij 

ons in het onderwijsteam de Boswikke (=Bosrank en Veldwikke). Fien 

wordt tijdelijk als aanvulling ingezet in alle groepen. Hierdoor krijgen 

leerkrachten de tijd om voor de school extra taken uit te voeren. De 

rekenspecialist kan het rekenonderwijs onder de loupe nemen; wat moet 

extra aandacht? Datzelfde geldt ook voor de gedragsspecialist, de ICT-er, 

taalspecialist, etc. Ook kunnen we hierdoor gebruik maken van collegiale 

consultatie waardoor leerkrachten in staat zijn om bij elkaar in de groepen 

te kijken/assisteren. Als Fien extra in een groep komt werken wordt dit 

over het algemeen niet naar de ouders gecommuniceerd; de leerkracht is 

immers wel zelf aanwezig op school. Bij vervanging van de leerkracht geven 

de teamleden dit wel aan naar de ouders. 

STAKING 14 februari 

De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de politiek blijven 
vestigen op de problemen in het basisonderwijs. Na de 2 landelijke stakingen op 5 oktober en 12 
december 2017 jl. is er nu afgesproken om estafetteacties te organiseren. Die acties beginnen op 
woensdag 14 februari in de provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe. De organisaties betreuren het als ouders last hebben van 
deze staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in 
de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw 
kind(eren). Dit betekent dus ook, dat er op woensdag 14 februari 
in OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke geen onderwijs wordt 
gegeven. Zie de bijlage voor meer informatie vanuit de Stichting 
Talent Westerveld.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiylNa1-4rZAhUDa8AKHQS1Cz8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.ad.nl/binnenland/scholen-in-het-noorden-blijven-op-14-februari-dicht~a69dbb51/&psig=AOvVaw31a_iiwmcGWu0oEiDtbQvE&ust=1517789128459032
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HET GROENE SCHOOLPLEIN 

Het schoolplein gaat nu echt ‘op de schop’!  Vooral de kinderen van 
de onderbouw volgen deze gebeurtenissen met veel interesse; zie 
foto. De pergola wordt steeds prachtiger. Eerst was het wennen; wat 

gaat dat worden met al 
die grote palen? Straks 
met de beplanting erbij 
zal het een echt 
kunstwerk zijn!  
In de voorjaarsvakantie zal de rest van het plein een 
grote verandering krijgen. Ook het fietsenrek op het 
plein wordt verplaatst.  
 

Zaterdag 17 februari hebben we eerst nog de hulp nodig van ouders, buren, opa’s en andere 
volwassenen bij het weghalen van tegels onder de fietsenrekken. We starten deze dag samen om 
9.45 uur met een bakkie koffie/thee in de school. Dan kunnen we om 10.00 uur aan de slag! U komt 
toch ook helpen? Graag uw naam opschrijven op de intekenlijst bij de onderbouw-ingang. 
 

 
 

WISBORDJES 

Alle kinderen van onze school hebben 
wisbordjes ontvangen om de lessen in de 
groepen nog interactiever te kunnen 
maken. Soms stelt de leerkracht een vraag 
en iemand die de vinger omhoog heeft, 
krijgt de beurt om te antwoorden. De 
overige kinderen zitten erbij. Door middel 
van wisbordjes wordt iedereen actief aan 
het denken gezet.  
 
Wisbordjes zijn een doeltreffend middel 
om in één oogopslag te zien of de hele 
groep de instructie heeft begrepen. In 

plaats van één leerling voor de klas te roepen of een beurt te geven, stel je de vraag aan de groep als 
geheel en noteren alle leerlingen hun antwoord op hun wisbordje.  
De betrokkenheid wordt verhoogd en 100% van de leerlingen neemt actief deel aan de les. Ook zijn 
de wisbordjes te gebruiken om tussenstappen op te kunnen schrijven bij b.v. ‘lange sommen’. 
Het wisbordje kan gevuld worden met een wit A4, maar ook met 
hokjes- of ruitjespapier. Handig voor de reken- of spellingles! Groen en 
rood papier maken het mogelijk om snelle antwoordspelletjes met 
goed of fout te spelen. 
Ook kan het wisbordje gevuld worden met visuele schema’s. Dit zijn 
formats die leerlingen invullen. Denk hierbij aan klokken, diagrammen, 
woordwebben of hakstroken.   
Bij deze willen we de ouders en andere Havelter bewoners bedanken 
voor het financieren hiervan! Via de ouderraad konden we deze 
materialen bestellen van het ‘oud papiergeld’    
 

 
 
 

http://www.directeinstructie.nl/instructie%20de%20inhoud.html
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEsbKW_YrZAhXLCsAKHeiiBFsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.cube-consulting.nl/DidactischDNA/Frankt10.html&psig=AOvVaw37j10E_Sdv6TTLw50m1Zkv&ust=1517789641503366
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RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN  
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen op maandag 12 februari het rapport mee naar huis. Op 
deze dag staat ook het ouderportaal van Parnassys open, zodat de ouders/verzorgers ook deze 
resultaten kunnen inzien. U kunt informatie via de groepsleerkracht krijgen als dit niet lukt.  

 
De groepen 1 en 2 krijgen in februari geen rapport mee 
naar huis. We zijn voor onze onderbouw leerlingen bezig 
om een nieuw rapport te ontwikkelen. Natuurlijk gaan we 
wel met de ouders/verzorgers in gesprek over de 
ontwikkelingen van de kleuters. Hierbij komen de 
ontwikkelingen aan de orde op sociaal-emotioneel gebied, 
de motoriek, taal/spraak, spelniveau, ruimtelijke 
oriëntatie, rekeninzicht, etc. Het belangrijkste is natuurlijk 
of uw kind ‘lekker in zijn/haar vel zit’. Alleen dan gaat het 
ontwikkelen met sprongen vooruit. 
 

In de week van 19 februari staan de oudergesprekken gepland. De uitnodigingen worden in de 
komende week verzonden.  
 

 
 

Heideschonen 9 februari 2018 
Groep 7 gaat 9 februari ’s morgens de hei op onder leiding van de 
Vogelwacht om te helpen de heide te onderhouden. Hierbij is hulp van 
volwassenen nodig. Wie heeft zin in een ochtendje natuur? Onderaan 
deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover. 
 

 
 

SCHOOLTONEEL 
Er is een traditie, dat om het jaar een toneelstuk wordt ingestudeerd door docenten en 

ouders. Een lachwekkend, spannend en afwisselend verhaal wordt voor kinderen en ouders 

opgevoerd in de Veldkei. Wie er in 2016 

bij was, herinnert zich vast nog 

‘Papegaaien spoken niet’. We zijn nu 

gestart met een nieuwe voorstelling. 

Zet dinsdagavond 24 april en 

woensdagavond 25 april alvast in je 

agenda. We houden jullie op de hoogte 

van de voortgang.  

De spelersgroep, souffleur, grime en 

regie zijn compleet. We zijn nog op zoek 

naar creatieve mensen die willen 

meewerken aan het maken van het decor, kleding en attributen. Doe jij mee? Of wil je eerst 

meer weten? Neem dan contact op met: Mireille Schapelhouman 

(m.schapelhouman@gritter.tk of Irma Zandt (i.zandt@gmail.com).  

mailto:m.schapelhouman@gritter.tk
mailto:i.zandt@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLob25hIvZAhUJKcAKHRhyBwYQjRx6BAgAEAY&url=https://www.cornelisvrij.nl/wp/p/2009/02/&psig=AOvVaw3zUBOaOKbtnQoYcH8d_EG3&ust=1517791533736171
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0otzKmIvZAhUResAKHS4TCOcQjRx6BAgAEAY&url=http://hetreestdal.nl/?p%3D966&psig=AOvVaw1GrRZwGDCHHm7wF8BHOAlp&ust=1517797001064769
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SPELAVOND groep 5&6: Oud Hollandse spelletjes 
 
Vrijdagavond om 7 uur begon de spelavond. 
Iedereen was ingedeeld in groepjes. Het was heel 
gezellig. Er waren leuke spelletjes bijvoorbeeld: 
spijkerpoepen, spek happen, kegelen, 
spijkerslaan, pingpong en Twister. Bij Twister 
raakte iedereen in de knoop. Sommige kinderen 
waren verkleed. In de pauze gingen we lekker 
chips eten en limonade drinken. Daarna gingen de 
spelletjes weer door. Het was om 20.30 uur 
afgelopen.  

Geschreven door: Annelie Boer, Faya Stigt, Esmee 
Prins en Zoë Everts  

 

 

OPENING DORPSBOOMGAARD  
Donderdagmiddag 25 januari werd aan het 
Schukkingpad de dorpsboomgaard 
geopend. De leerlingen van groep 7/8 
waren hierbij aanwezig. Na een kort 
woordje van de wethouder, mochten de 
leerlingen helpen met het planten van de 
verschillende fruitbomen. Nadat alle 
bomen geplant waren, kregen wij een 
korte uitleg van meneer Pronk 

(landschapsbeheer Drenthe) over de toekomst van de boomgaard. Wanneer in het najaar de 
bomen vruchten dragen, zijn deze voor iedereen vrij te plukken. Ook als school mogen wij 
gebruik maken van de verschillende soorten appels en peren binnen ons onderwijs.  
 

 

GROEP 8, 2016 

Er was nog een klein budget over van het eindfeest van groep 8 die in 2016 van school af zijn 
gegaan. Echter te weinig om terug te verdelen aan de leerlingen. Destijds heeft deze klas al 
een mooi cadeau aangeboden aan school. 
Namelijk de klok in de lerarenkamer “tijd om te 
gaan” met daarop alle namen van de 
leerlingen. 
 
Van het overige bedrag hebben we nu 
professionele luizenkammen en 
desinfectiemiddel aangeschaft voor het 
luizenteam die na elke vakantie de koppies van 
de kinderen controleren.  
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjorsqnmYvZAhXMD8AKHWoeDRAQjRx6BAgAEAY&url=http://svp-hardenberg.nl/deze-site/inrichtingselementen/opgaand-groen/de-boomgaard/&psig=AOvVaw1ClFBxUVmfOH5zUJ57nIad&ust=1517797187110060
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrtJvlmYvZAhWlDsAKHTCTB5YQjRx6BAgAEAY&url=https://www.vriendin.nl/thuis/test-hallo-allemaal-welke-luizenmoeder/&psig=AOvVaw1Hc3kcHewISXAj91m8bMQl&ust=1517797281494425
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VOORLEESDAGEN  
Eind januari waren de Voorleesdagen. Dit jaar stond landelijk het 
boek ‘Ssst… de tijger slaapt’ centraal. Op onze school vinden we 
sowieso voorlezen erg belangrijk, maar in deze periode hebben 
we extra aandacht besteed aan het voorlezen. We deden mee 
aan de Boekenbingo en ouders lazen extra voor, etc.  
De peuters van Doomijn zijn ook bij ons in de klas geweest. We 
hebben samen genoten van het boek en liedjes gezongen.   
 

  
 
Voorlezen thuis is natuurlijk ook erg belangrijk 
en gezellig. Daarom geven wij jullie graag een 
paar handige tips:  
 
- Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. 
Neem de tijd en leg je telefoon dan even weg.  
- Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken 
zodat je kind in aanraking komt met veel 
nieuwe woorden.  
- Vermijd en versimpel woorden niet, maar leg 

ze uit.  
- Speel in op de interesses van je kind. Vraag om advies bij jouw plaatselijke boekhandel of 
bibliotheek.  
- Stel vragen over de betekenis van 
woorden en het verhaal. 
- Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet 
volgen. 
- Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling 
zorgt ervoor dat kinderen meer woorden 
leren en dat het woord- en verhaalbegrip 
diepgaander is.  
- Vraag je kind het verhaal even samen te 
vatten, wanneer je een boek weer oppakt.  
- Ga door met voorlezen, ook wanneer je 
kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees 
elkaar om de beurt een hoofdstuk voor.  

 

OPROEP VAN DE OUDERRAAD 
2x per jaar wordt er in het dorp een flyer verspreid waarop de 
ophaaldata voor het oud papier staan vermeld. Hierop is plaats 
voor 2 advertenties.  
Graag willen we ieder jaar ouders met een (kleine) onderneming in 
het verspreidingsgebied de kans bieden hierop te adverteren.  
Voor 75 euro kan uw bedrijf(je) hierop komen te staan.  
Heeft u hier belangstelling voor, stuur dan een mailtje aan: 
 wbrigit@ziggo.nl 
Bij meerdere aanmeldingen zullen we er 2 uitloten en de anderen 
het jaar erop benaderen. 
 

mailto:wbrigit@ziggo.nl
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Oproep Vacature Secretaris 
GMR  
Stichting Talent Westerveld  
De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad is op 
zoek naar een ambtelijk secretaris voor de GMR Talent 
Westerveld. Als ambtelijk secretaris ondersteun je het 
dagelijks bestuur. De GMR is proactief, kritisch, 
meedenkend en betrokken bij de koers van stichting 
Talent Westerveld.  
Heb je zin in bestuurlijk werk? Meld je aan als ambtelijk secretaris van de GMR.  
De taken GMR-secretaris Stichting Talent Westerveld:  
Voorbereiding en tijdens DB-overleg en GMR-vergadering:  
- (mede) opstellen en verzenden agenda/bijlagen GMR-vergadering  
- notuleren tijdens DB-overleg, uitwerken en verzenden notulen DB-overleg  
- notuleren tijdens GMR-vergadering, uitwerken en verzenden notulen GMR-vergaderingen  
Post  
- post registreren en verspreiden  
- opstellen lijst ingekomen/uitgegane stukken  
Archief  
- stukken in digitaal archief opbergen (OneDrive) en beheren  
Contactpersoon  
- De secretaris onderhoudt contact met de directeur bestuurder van stichting Talent Westerveld, 
alsmede met de stafmedewerkers  
- De secretaris onderhoudt contact met externe partijen  
- De secretaris is mede aanspreekpunt voor leden GMR, ouders en leerkrachten  
De tijdsinvestering voor deze functie  
De secretaris is aanwezig bij de reguliere GMR-vergaderingen (ca. 8 maal per jaar) en het DB-overleg 
met directeur bestuurder Jan Scholte Albers (ca. 8 maal per jaar).  
De geschatte tijdsinvestering is ongeveer 125 uur op jaarbasis.  
Vergoeding  
De GMR biedt een urenvergoeding aan.  
Wij zijn een verantwoordelijk en proactief team, en hebben zin om met jou te gaan samenwerken.  
Je kunt voor vragen/ reactie contact opnemen met Patricia Dooren (voorzitter GMR), 06 –36561581 
of p.dooren@talentwesterveld.nl  
Wij zien je reactie graag tegemoet!  
Hartelijke groet,  
DB GMR  Roanne Boerhof  en Patricia Dooren  

 

 

 

 
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
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Havelte en omgeving 

 

Heideschonen 9 februari 2018 

“Wie komt ons helpen om kinderen een onvergetelijke ochtend te bezorgen”  

Al meer dan 40 jaar zetten leden van de Vogelwacht Uffelte e.o. zich in om kinderen in 

aanraking te brengen met de natuur. Dat gebeurt o.a. door met de kinderen en leden van de 

Vogelwacht in de omgeving nestkasten op te hangen en deze in de broedperiode wekelijks te 

controleren, maar ook door middel van het organiseren van een werkochtend in de natuur.   

Op deze wijze komen ze niet alleen in aanraking met hun omgeving, maar leren ze 

spelenderwijs iets over de natuur en tegenwoordig niet onbelangrijk: ze zijn een paar uur 

buiten!    

Dit jaar hebben we besloten om in verband met de veiligheid van de kinderen het knippen en 

zagen alleen door volwassenen te laten uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat we wat meer 

menskracht nodig hebben om deze activiteit succesvol te laten verlopen, dus als u zin heeft 

om eens actief bezig te zijn in de natuur dan bent u van harte welkom.  

Het heideschonen gebeurt op 2 februari voor de leerlingen uit Wapserveen en op 9 februari 

voor Havelte en Uffelte.   

Kledingadvies: Stevig schoeisel of laarzen, warme kleding en werkhandschoenen (de laatste 

zijn ook ter plaatse te lenen). Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor het benodigde 

gereedschap.  

Opgeven kan tot 3 dagen van tevoren resp. 30 januari en/of 5 februari bij Martha Sol, tel: 

0521-321372 of via activiteiten@vogelwachtuffelte.nl  

  



9 
 

Nieuwsbrief februari 2018      
 

 

  



10 
 

Nieuwsbrief februari 2018      
 

 

Toneelvereniging ’t Olde Bessien speelt “4x Raak !”.  

Op vrijdag 16 februari 2018 speelt toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp de try-out van 

het stuk “4x Raak !”. Wij nodigen hiervoor de jeugd t/m 15 jaar uit Darp en Havelte uit om te 

komen kijken. We beginnen om 19.30 uur in dorpshuis "De Stobbe" in Darp. De entree is 

gratis.   

De première vindt plaats in De Stobbe in Darp op zaterdagavond 17 februari. Op zaterdag 24 

februari wordt gespeeld in ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.  

Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Gedurende de avond wordt er een verloting 

gehouden. In Darp wordt afgesloten met gezellige livemuziek. Dit alles wordt mede mogelijk 

gemaakt door de diverse sponsoren. Kaarten zijn verkrijgbaar voorafgaand aan de voorstelling 

aan de zaal.   

De entree bedraagt € 8,00 p.p.  

Korte samenvatting van het stuk:  

Het hele gezin Vrolijk is zwanger geworden tijdens het carnaval.  Moeder Diana en vader Ben 

krijgen een nakomertje. De oudste dochter Corrie Wijs, woont nog thuis met haar niet al te 

snuggere man, Aad. Eva, de jongste dochter, is haar vriend Nico Geluk uit het oog verloren na 

carnaval. Daarom is zij ook driftig op zoek naar hem, de vader van haar kind. Ze wil hem 

natuurlijk graag in de buurt hebben als ze moet bevallen. Fiona Janssen, de buurvrouw, zoekt 

min of meer asiel bij de familie, omdat haar man Tinus alleen maar naar zijn tv omkijkt en 

niet naar haar. Zelfs de buren hebben hem nog nooit gezien en kennen hem niet. Ze zijn 

allemaal rond Sinterklaas uitgerekend. De stagiaire Floor Nachtegaal, van het kraambureau, 

komt ook langs bij de familie, maar wordt niet echt veel wijzer van deze gestreste kippen. De 

spanning stijgt als de eerste moet bevallen. Wie zal dat zijn? Vindt Eva haar carnaval-geliefde 

op tijd terug? Kan Fiona haar man achter die tv vandaan krijgen? Deze klucht zal u zeker 

bevallen, alle remmen gaan los van de rondvliegende hormonen in: “4 Keer raak! ”.  

Wij hopen u/jullie te mogen begroeten op één van bovengenoemde data.  

 
 

 

 

 

 


