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26 februari – 4 maart 
7 maart 
8 maart  

 
12-16 maart  

16 maart 
28 maart  
30 maart  

2 april  
3 april 

 

 

Voorjaarsvakantie 
Luizencontrole 
Workshop media in de bibliotheek  
voor groep 1&2 
Week van het geld 
Dode hoek project groep 8 
Grote Reken-dag  
Goede vrijdag – leerlingen vrijdag 
Tweede Paasdag 
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INLEIDING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lente komt eraan! Het is nu nog bibberkoud, maar het is al te zien dat de natuur ‘wakker’ wordt. 

Niet meer in het donker naar school. Heerlijk! 

Ik hoop, dat de griep deze week bevriest. Die heeft ons genoeg ‘kopzorgen’ op school bezorgd. 

Complimenten en dank aan alle collega’s die hebben bijgesprongen om de school draaiende te 

houden.   

Er zijn op school veel activiteiten geweest in de afgelopen periode; spelavonden, stakingsdag, veel 

toetsen, groepsbesprekingen, rapporten, oudergesprekken, schooltijden informatie, plein 

vergroening, enz.  

Om goed onderwijs te kunnen maken zijn er veel activiteiten in school. Dat kan alleen met ieders 

hulp en inzet. Leerlingen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers, verzorgers, opa’s, oma’s, enz. 

….…BEDANKT!! 

En dan nu alweer voorjaarsvakantie! Koud en zonnig, zijn de weersvoorspellingen; misschien wel 

schaatsen…   

Namens het team wensen we iedereen een fijne week en we hopen iedereen weer uitgerust terug te 

zien in maart. 

Rita 

 
 

SPELAVOND GROEP 1&2 
De spelavond van groep 1&2 was weer een 
succes. Bijna alle kinderen uit groep 1&2 
kwamen op 9 februari met hun ouders naar 
school. Sjoelen, chips-ketting rijgen, 
blikgooien, torens stapelen, bingo op het 
digibord, memory op de iPad enz. Langs deze 
weg willen wij de leerlingen van groep 8 
nogmaals bedanken voor de begeleiding en 
de ouderraad voor het verzorgen van de 
koffie en thee.  
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7mayfvLzZAhVNJVAKHQMRC00QjRx6BAgAEAY&url=http://www.stinzenflorafryslan.nl/index.php?page%3DSneeuwklokje&psig=AOvVaw2npHUTtr1pBolELHB8mLWa&ust=1519490159153726
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SPELAVOND GROEP 7&8 
 
Vrijdag 16 februari hebben de groepen 7 en 8 
een feestelijk avond gehad. Er werd een disco 
georganiseerd met als thema “Valentijn” 
waarbij zelfs Cupido met zijn liefdesboog 
aanwezig was! Hiervoor is het Centraal 
Station omgetoverd tot ene echte disco met 
een grote dansvloer, een dj booth voor DJ 
Bart en draaiende verlichting in allerlei 
kleuren. De kinderen konden bij onze DJ 
verzoeknummers aanvragen, maar hij had 

zelf ook een grote verzameling om de kinderen te laten dansen en springen. Er heerste een gezellige 
sfeer, waarbij een lekker drankje en een snoepje of een chipje goed van pas is gekomen. Na een goed 
uur bewegen op de muziek zijn veel kinderen van groep 8 rechtstreeks door gegaan naar de Soos. De 
kinderen van groep 7 zijn swingend het plein afgegaan richting huis. Het was een gezellige avond.  
 

 
 

VERKEERSTHEATER 

Woensdagmorgen 21 februari hadden de groepen 5 
en 6 “Verkeerstheater” op school. Er werden 
verschillende verkeerssituaties uitgebeeld. De 
leerlingen konden reageren wie het goed of fout 
deed. Ze mochten ook aangeven hoe het hoort in het 
verkeer. Een aantal leerlingen mocht zelfs even 
meespelen tijdens de voorstelling, De 
verkeerssituaties waren situaties die de kinderen in 
de dagelijkse praktijk tegenkomen.  
 

 

 

 

HET KLEINE ZWANENMEER   GROEP 1 en 2 
Op woensdag 21 februari hebben de kinderen van groep 1 en 2 gekeken naar de voorstelling “Klein 

Zwanenmeer”. 

De sporthal was omgetoverd tot een meertje waar van alles gebeurde. Ballerinabloemetjes, een 

betoverd ei, prachtig schaduwspel, rondfladderende vlinders gemaakt van verfrollers, grappige 

zwanen met zwemflippers, reuzezwanen als marionet, een spannende haaienvin…... De kinderen 

keken hun ogen uit. “Dat was leuk!” 
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HET GROTE VOUWBOEK – de vouwjuf vouwt van A tot Z 

Donderdag 8 februari bracht de postbode ’s middags een 

pakketje op school met het vouwboek van Janet de Vink. Alle 

kinderen en collega’s verzamelden zich in de hal van de school 

en verrasten Janet hier met een mooi lied en een bos bloemen. 

Vanaf 13 februari is Het grote vouwboek te koop in 

boekhandels en online. Het vouwboek is bedoelt voor kinderen 

vanaf groep 1 tot en met groep 5, maar ook voor oudere 

kinderen staan er leuke vouwvoorbeelden in. Vouwen is  

belangrijk voor de reken- en motoriekontwikkeling van 

kinderen.  

 

NIJNTJE NAAR DE MAAN 

‘Nijntje naar de maan’ zo heet het prentenboek dat Nikki en 

Tijn voor een project van de pittige plus torens hebben 

gemaakt. We zijn begonnen met niks, maar na het maken van 

een planning en het doen van deskresearch, het maken van 

schetsen voor het ontwerp en een concept verhaal mocht het 

eind resultaat er zijn. Het boek is helemaal zelf geschreven en 

geïllustreerd en daarna hebben we het gelamineerd en 

gebonden tot een echt boek met een ringband. We hebben 

eerst een test presentatie gedaan met het boek in onze eigen 

klassen en met die tips die we daar kregen hebben we voor het 

lamineren de tips erin 

verwerkt. Na de test 

presentatie hebben we 

het voorgelezen aan de 

kleuters van groep 1b. 

We  gaan groep 1a en groep 2 ook nog voorlezen uit ons 

boek. Hiermee ronden we ons project af en kunnen we 

gaan evalueren hoe het proces gegaan is. Wij zijn hartstikke trots op het eindresultaat en we 

vonden het echt een super leuk leerzaam project om te maken.       Nikki en Tijn 

 

HANS EN HET STENEN HART   GROEP 3,4 en 5 
In de voorstelling zat veel humor en gezelligheid. Het ging over het afscheid van de 
Middeleeuwen. Hans versierde meisjes en daarna schold hij ze uit. Zijn moeder ging dood 
daarna zijn koe en geit. Toen trok hij de wijde wereld in. Daarna versierde hij de mooiste 
vrouw van het dorp, de prinses. Hij trouwde met haar daarna schold hij haar ook uit. Even 
later werd hij een standbeeld. De prinses gaf hem het jasje en ze leefden nog lang en 
gelukkig.     Rosa, Thomas, Sjors, Maarten, Iwan en Jelte.  
 

 



5 
 

Nieuwsbrief maart 2018      
 

 

 

ONDERZOEK SCHOOLTIJDEN 
Er zijn al veel enquêtes weer terug op school gekomen. Dinsdag 6 maart gaan we met de werkgroep 

de keuzes tellen. We hopen, dat veel mensen dezelfde keuze hebben gemaakt. In week 11 volgt er 

overleg van de MR van De Veldwikke met de MR van De Bosrank. In week 12 hopen we de uitslag 

met de definitieve keuze voor het volgend schooljaar bekend te kunnen maken. 

 

SOVA TRAINING 
Er wordt weer een SOVA training georganiseerd. Deze zal plaatsvinden in Diever of Dwingeloo. 

Kinderen van heel Westerveld kunnen meedoen aan deze training. Onderaan deze nieuwsbrief vindt 

u meer informatie hierover.   

Met vriendelijke groet, 

Lammert van der Wal        Sociaal werker 

 

TOPONDERNEMERS 
Dit schooljaar werken wij op school met Topondernemers. Topondernemers is een nieuwe methode 
voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en 
verfrissende manier aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van 
goed uitgewerkt thematisch onderwijs.  
Wat je zelf ontdekt, onthoud je het best! Dat is het principe achter Topondernemers. 
Wij worden bij de invoering van deze methode begeleid door de uitgever. De kinderen zoeken 
zelfstandig informatie op en werken hierbij in groepen samen. De informatie wordt verwerkt en 
vervolgens gepresenteerd aan de andere kinderen. We hebben goed concreet materiaal hiervoor 
aangeschaft, maar natuurlijk wordt er ook digitale informatie opgezocht. Kortom; PRACHTIGE 
werkvormen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



6 
 

Nieuwsbrief maart 2018      
 

 

Wij zijn op zoek naar een aanvulling bij de Verkeersouders; daarover de 

volgende keer meer.  

 

 

 

Het team van OBS de 

Bosrank wenst iedereen 

een fijne 

voorjaarsvakantie! 

 
 
 
 
 

 

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 

 

 

Havelte en omgeving 

Laat je horen op saxofoon of trompet 

Korte cursus BoScala Swingkids 

 

De jeugd in Westerveld krijgt de mogelijkheid om te ontdekken hoe leuk het is om een blaasinstrument te bespelen. 

Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden voor een korte cursus saxofoon of trompet in OBS De Bosrank in 

Havelte. De lessen vinden plaats op de woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en starten op 14 maart. Onder de titel BoScala 

Swingkids krijgen ze 5 lessen van vakdocenten Clemens Bollinger en Jennifer Krale van Scala Centrum voor de Kunsten. 

Muziekvereniging De Bosnimf uit Havelte stelt de instrumenten beschikbaar. De kinderen sluiten af met een spetterend 

optreden samen met de MuziekKids Westerveld op maandag 23 april. Deelname kost € 35,-. Aanmelden om mee te doen 

kan tot woensdag 7 maart via de website www.ontdekscala.nl (muziek/korte cursussen). 

 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
https://www.scalacentrumvoordekunsten.nl/aanbod.php?aanbod_id=811
http://www.ontdekscala.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUtbucybfZAhVMbVAKHc3TBh8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.bakker.com/nl-nl/p/sneeuwklokje-M38403&psig=AOvVaw1JgRLzeuHaUdMoRvL6TxT5&ust=1519321887010948
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Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte 

organiseert: 
 

TWEEDEHANDS ZOMERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS 
 

Datum:    vrijdag 6 APRIL 2018 (20.00 - 21.30 uur) 

     zaterdag 7 APRIL 2018 (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 6 MAART 2018  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 APRIL 2018 van 19.00 tot 20.30 
uur, eveneens in “de Veldkei”. Kijk voor meer informatie op onze website of 

onze facebookpagina. 
 

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

http://www.kledingbeurshavelte.nl/
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