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NIEUWSBRIEF   mei 2018 

INHOUD NIEUWSBRIEF 
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Oproep nieuwe leden ouderraad 
Verkeersexamen 
Nestkasten 
Leesvirus groep 6  
Buitenlesdag 
Workshop Media Scala 
Knotshockey  
Koningsspelen 
Bezoek Albert Heijn 
 

 
Feestelijke ouderavond 
Rooster schoolzwemmen  
Vakantierooster 
Schoolplein 
Leerlingenraad 
Drentse voorleeswedstrijd 
Ackropolist 
GVO 
Herdenkingsbijeenkomsten 
Havelte en omgeving: 
4 mei  
 

 

KALENDER MEI 2018                                      
27 april 

28 april – 6 mei 
8 mei 

10-11 mei  
21 mei 
22 mei 

22 mei – 25 mei 
23 mei 
24 mei 
28 mei  

29 mei – 1 juni 
 

Koningsdag 
Meivakantie 
Oud papier 
Vrij; Hemelvaartsdagen  
Vrij; Pinksteren 
Vrij; Studiedag personeel Talent 
Schoolkamp groep 7 Ameland 
Bezoek Schaapskooi groep 3 
Bezoek Schaapskooi groep 4 
Natuurpad groep 8 
Schoolkamp groep 8 Giethoorn  

  

 

INLEIDING 
Het wordt groen in Havelte; wat een prachtig dorp!  Iedere 

werkdag geniet ik hiervan. En niet alleen hiervan; ook van de 

goede sfeer; hardwerkende mensen, mooie activiteiten; zoals 

bv. de eiertikwedstrijd, de Koningsspelen, de feestelijke ouderavond met toneel, de 

herdenkingsbijeenkomst van groep 8 bij de Joh. Postkazerne en natuurlijk ook gewoon van het 

onderwijs. Wat zijn er ontzettend veel mensen die zich vrijwillig inzetten om ons (school)leven mooi 

te maken!  Na deze maand april heb ik de behoefte om iedereen hartelijk te danken voor ieders 

inzet; klein of groot, alles telt mee! En dan nu; alweer op weg naar de zomervakantie. Er staat nog 

veel te gebeuren;  we maken er een leerzame tijd van met mooie activiteiten. Groep 8 krijgt nog de 

uitslag van de eindtoets Route 8 en dan gaan ze op weg naar een goede afsluiting van de ‘Bosrank-

tijd’                  ‘We maken er iets moois van!’                   Rita 

 

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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhifbqqN3aAhUHmrQKHTBCC90QjRx6BAgBEAU&url=http://www.johan-frisoschool.nl/klik-hier-voor-weekinfo-32/&psig=AOvVaw2DO5no1T5iPTZ9rd2D_BOx&ust=1525016893213428
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OPROEP NIEUWE LEDEN OUDERRAAD 

Beste ouders,  
De ouderraad is op zoek naar nieuwe ouders die onze groep komen versterken. In de ouderraad help 
je mee met de organisatie en uitvoer van allerlei leuke activiteiten binnen onze school (Sinterklaas, 
Kerst, sportdag, pleinfestijn, schooltoneel etc..). Je maakt op deze manier ook de activiteiten van 
dichtbij mee. Zonder ouderraad kunnen deze leuke activiteiten dan ook niet meer georganiseerd 
worden. Dus vervanging is heel belangrijk! Lijkt het je leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de 
school van je kind(eren) stuur dan een mail naar Laura Westerveen (eddyenlaura@planet.nl) om je 
op te geven of om informatie op te vragen. Je aanmelding ontvangen wij graag voor 12 mei 2018. Bij 
teveel aanmeldingen van nieuwe leden zal er een verkiezing plaatsvinden.  
Namens de OR een hartelijke groet,  
Anneke Tichelaar en Laura Westerveen (voorzitters) 

 

VERKEERSEXAMEN  

Omdat alle leerlingen geslaagd zijn voor hun 
verkeersexamen werd groep 8 getrakteerd op 
taart. De verkeersouders van Veilig Verkeer 
Nederland kwamen deze brengen. Betaald door de 
Gemeente Westerveld!  
Gefeliciteerd allemaal!!! 
 

 

TIEN NIEUWE NESTKASTEN VOOR OBS DE BOSRANK 

Maandag 9 april hebben de leerlingen van 

groep 6 van OBS de Bosrank een tiental nieuwe 

nestkasten geplaatst op het schoolplein. Het 

schoolplein is aangepakt in het kader van het 

groener maken van schoolpleinen. Deze winter 

heeft Conform Tuinen in samenwerking met de 

ouders en het schoolteam het plein flink 

aangepast. Er is een grote pergola geplaatst om 

daarmee de zon uit de lokalen te houden en 

ook tegels zijn vervangen door een bult zwart 

zand met mooie bomen en struiken.  Hans Krol 

heeft als finish van het plein 10 nieuwe nestkastjes 

aangeboden die door de kinderen zijn opgehangen. 

Mooi laag zodat je er ook in kunt kijken.  

Binnenkort gaan een aantal leerlingen van groep 6 

op dinsdag en woensdag avonden de controle 

ronden maken. Naast het schoolplein zullen de 

jongens en meisjes de kasten controleren op het 

Zwembad De Kerkvlekken ( 15 stuks) en aan de 

Gerkenweg (15 stuks).  

In totaal dus 40 nieuwe kasten voor de gevleugelde vriendjes in Havelte. Prachtig! 

Hans Krol en Ruud Smeenk. 

 

 
 
 

mailto:eddyenlaura@planet.nl
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LEESVIRUS GROEP 6 

Op 10 april 2018 gingen wij met de klas naar de bibliotheek Havelte. We waren daar met de 

Oosterveldschool uit Uffelte. We gingen als eerste een spel met knikkers doen. Dan moest iedereen 

een knikker in een bakje leggen van alle boeken van 

Leesvirus. “Geheim agent oma” heeft gewonnen met 

16 of 17 stemmen. 

Daarna gingen we een Leesvirusquiz doen over 

allemaal boeken. We hadden twee kaartjes in ons hand, een groene en een rode. En op het laatst wie 

het antwoord niet goed had mocht niet meer mee doen. Iedereen kreeg als afsluiter een snoepje.  

Het leukste was, te skypen met de schrijfster Manon Sikkel en 

mochten we haar vragen stellen. Dit werd gedaan door 5 kinderen 

van OBS De Bosrank en 5 van de Oosterveldschool Uffelte. 

En daarna kwam de uitslag van het Leesvirus en wij zijn 2e 

geworden!!!! Wij hebben toen een boek gekregen “Het raadsel 

van de papegaaien”. Het was een leuke ochtend. Zoë, Jennifer, 

Elise en Dani. 
 
 

BUITENLESDAG 
Alle groepen van onze school hebben op 10 april meegedaan 
aan de Buitenlesdag. Rekenen, lezen, gymmen en lekker spelen 
op het plein. Met hoeveel kinderen kan je zitten op het bankje 

rondom de boom? Reken de omtrek 
en oppervlakte van de zandbak uit. 
Buitenbingo, stoepkrijten, parcours 
enz. En lekker buiten eten. Dat gaan 
we vaker doen!  
 

 
 

WORKSHOP MEDIA SCALA groep 1&2 
Op donderdag 12 en donderdag 19 april hebben 
de groepen 1 en 2 een workshop media gedaan. 
Deze workshop is een onderdeel van het project 

“Het oude nieuwe huis”, aangeboden vanuit het 

Scholenplan Cultuureducatie. 

De workshop werd gegeven door een docent 

van Scala. 

 

Tijdens de eerste les 

hebben we gekeken naar close-ups; wat gebeurt er als je een foto van heel 

dichtbij maakt? Daarna zijn de kinderen buiten met echte camera’s zelf aan de 

slag gegaan. Terug in de klas hebben we geraden waar de foto’s waren 

gemaakt. 

De tweede les ging over vormen: in veel gebouwen en voorwerpen kun je 

vierkanten, rechthoeken, driehoeken en cirkels vinden. Ook daarvan hebben 

de kinderen op het plein prachtige foto’s gemaakt.  

 

 

Hebt u het schoolreisgeld al overgemaakt? Volgende week benaderen wij de ouders waarvan wij nog 
niets hebben ontvangen. Zie voor de bedragen de nieuwsbrief van April. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigy53Iut3aAhWGmLQKHcuHDeYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.streekbladzoetermeer.nl/nieuws/algemeen/403792/obs-de-watersnip-gaat-naar-buiten-op-de-nationale-buitenlesdag-2018-&psig=AOvVaw0zS2axz6zSLqIIiIu6sNjF&ust=1525021469707047
https://www.1limburg.nl/klassen-massaal-naar-buiten-voor-nationale-buitenlesdag
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KNOTSHOCKEY GROEP 4 
Op woensdagmiddag 11 april hebben wij meegedaan met 
het Knotshockeytoernooi. Het was in de gymzaal in Havelte. 
Er waren drie velden. We deden mee met twee teams: De 
Steenmarters en de Knokkers. De moeder van Sjors en de 
moeder van Tijmen waren de coaches. Het ging best wel 
goed bij alle twee de teams. De Knokkers hebben een zak 
met knotshockeys en een bal gewonnen omdat we het 
meest eerlijke en het sportiefste team waren. Het was een 
leuke middag! 
Groetjes van Liviana, Guus en Sjors  
 

 
 

KONINGSSPELEN 
Vrijdag 20 april hadden we koningsspelen. De 
dag begon met een ontbijt in de klas, daarna 
zijn alle kinderen van De Bosrank en De 
Veldwikke samengekomen om deze dag te 
vieren. De dag begon met een warming-up op 
het plein met de dans 'fitlala', een groot succes! 
Juf Wanda en Juf Kim dansten voor. Na de dans 
stonden alle hulpouders klaar met een letter of 
cijfer waardoor iedereen kon zien waar 
zijn/haar groepje was. Op het rugbyveld 
stonden een aantal spellen klaar, 
Spijkerbroekhangen, jeu de bal, oberrace, 
koekhappen, enz. Ook hebben we gebruik 
kunnen maken van de survivalbaan, het was 
super!  
Aan het eind van de ochtend werden de 
kinderen nog getrakteerd op een lekker ijsje. 
Het was een geslaagde dag!  
Nogmaals onze grote dank aan alle hulpouders, 
ouderraad en aan de survival van Havelte.   

 

 
 

BEZOEK ALBERT HEIJN 
De groepen 1A, 1B en 2 brachten de afgelopen weken een 
bezoek aan de Albert Heijn in Havelte. Ze mochten zo een 
kijkje achter de schermen nemen en zien wat er allemaal 
voor werkzaamheden gebeuren in de winkel.  
*Waar gaan de flessen heen als je deze inlevert in het 
automaat? 
* Welke soorten groenten en fruit hebben ze en hoe 
smaken ze?  
* Achter de kassa zitten en scannen. 

* Je eigen broodje bakken en verpakken, enz.… 
Omdat ze allemaal heel goed hun best hebben gedaan, kregen ze na afloop een diploma.  
De komende periode gaan ook de groepen 4 en 5 nog op excursie.  
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FEESTELIJKE OUDERAVOND 
We hebben genoten van de feestelijke 
ouderavond. Het was een prachtig spektakel. 
Wat veel mensen hebben gewerkt aan het 
doen slagen van dit toneelspel. Gelukkig zijn 
de parels weer terecht en is alles goed 
gekomen met 0013. Complimenten voor alle 
medewerkers! 

 
 

 
 

SCHOOLZWEMMEN 
In de meivakantie gaat het zwembad weer open en dat betekent voor de groepen 3 tot met 8 dat zij 
één keer per week  gaan schoolzwemmen. Denken jullie aan de zwemkleding en handdoek? 
Hieronder vindt u het rooster:  

 
Maandag 
13.15-13.45 uur:   groep 5 
13.45-14.15 uur:  groep 7  
14.15-14.45 uur:  groep 7&8 
14.45-15.15 uur:  groep 8 

 
Dinsdag: 
14.00-14.30 uur:  groep 6 

 
Donderdag: 
14.00-14.30 uur:  groep 3 
14.30-15.00 uur:  groep 4 
 

 
 

VAKANTIEROOSTER 

Het duurt nog even, maar hierbij het overzicht van de schoolvakanties in 2018/2019. De studiedagen 
en vrije middagen zijn hier nog niet in meegenomen, de data hiervoor zijn nog niet vastgesteld. Ook 
wordt het totale rooster nog eerst besproken in de Medezeggenschapsraad.  
Overzicht vakanties 2018-2019 
Herfstvakantie    20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie    22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie   16 februari 2019 t/m 24 februari 2019 
Goede vrijdag    19 april 2019   
Paasmaandag    22 april 2019   
Meivakantie    23 april 2019 t/m 5 mei 2019  (is nog niet definitief) 
Hemelvaart    30 mei 2019 + 31 mei 2019 
Pinksteren + studiedag Talent  10 juni 2019 + 11 juni 2019 
Zomervakantie    13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019 
 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6oIbE7NLaAhVR16QKHQhwAUQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.hetstreekblad.nl/date/2012/11/page/22/&psig=AOvVaw2tuTr9OnToX3P_SZK1Z-Cg&ust=1524657096294944
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SCHOOLPLEIN 
Afgelopen weken is er weer veel gebeurd op het schoolplein. We 

hebben eerst heel veel stoeptegels met de hand verwijderd met 

behulp van een groep ouders, bij deze bedankt! Het heuvellandschap is 

gecreëerd in de voorjaarsvakantie door de graafmachines van Fa. 

Leffers. Het was zelfs even spannend of dit wel ging lukken met de 

strenge vorst. Daarna werden de boompjes en struikjes geleverd door 

Landschapsbeheer Drenthe. In het kader van Nederland Zoemt werden 

deze mede door de leerlingen geplant. Tussen de struikjes is gras 

ingezaaid zodat het geen modderberg wordt. De boompjes en struikjes 

zijn inheemse soorten. Er komen mooie bloemen, besjes en noten aan. 

Daarbij hebben we vijf grote vruchtbomen geplant, appels, peren en walnoot. De eerste bomen 

staan al prachtig in bloei en er zijn slingerende paadjes ontstaan. We hopen dat de kinderen nog 

even geduld hebben om er volop in te struinen. Het gras heeft nog een beetje tijd nodig.   

Het verplaatsen van de fietsenrekken was een hele toestand. Fa. Leffers deed de voorbereidende 

graafwerkzaamheden, Comfortuin legde de tegels er mooi in en 

daarna kon de gemeente de fietsenrekken plaatsen. Het is voor 

iedereen nog even wennen. De kinderen van de bovenbouw zetten 

hun fiets liever drie meter voor de fietsenrekken neer als netjes in 

het rijtje. Ouders en kinderen moeten nog even leren af te stappen 

als ze de oprit opkomen. Wij hebben zelf afgelopen zaterdag alles 

er omheen netjes gemaakt en gras ingezaaid.  

De tegels die er nog opgestapeld staan kunnen nog even niet weg. Wij wachten op een subsidie van 

het waterschap, met dat geld kan Comfortuin het buitenlokaal aanleggen in de inham van het 

heuvellandschap. Hiervoor worden de oude stoeptegels 

gebruikt.  

In de meivakantie wordt er nieuw zandbakzand gebracht 

door de gemeente. Daarmee vullen we ook de twee kuilen 

in het heuvellandschap. Onderin liggen tegels zodat de 

kinderen niet helemaal naar Australië kunnen graven terwijl 

vervolgens de wanden instorten op de kinderen. 

De tafeltennistafel is verplaatst 

op verzoek van de bovenburen 

van de school. De oudere kinderen vinden het buiten schooltijd een mooi 

object om op te chillen met een lekker muziekje aan. Op de nieuwe plek 

veroorzaakt dit minder overlast. 

Mede namens de Vogelwacht zijn er op en rond het schoolplein 

nestkastjes opgehangen. Bij de nestkastcontrole door de kinderen zijn de 

eerste eitjes waargenomen! Wat een succes! 

Werkgroep Groener Schoolplein: Jelmer, Evelien, Janneke 
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LEERLINGENRAAD 
Hoe is het met de leerlingenraad? 

We komen ongeveer om de 3 weken bij juf Joke om met elkaar 

te vergaderen. De ene maakt notulen en de ander maakt de 

agenda. Zo proberen we te leren hoe we moeten vergaderen. 

Dat je verantwoordelijk bent voor sommige punten.  We doen 

goed ons best om er iets leuks van te maken. De ene keer gaat 

het beter en gemakkelijker dan de andere keer. We hebben 

een moeder van de pleincommissie uitgenodigd om te 

vertellen over het vernieuwen van het schoolplein. Dit hebben 

wij weer doorverteld in de groepen. Zo hebben we flyers 

gemaakt voor de koningsspelen, dit heeft gewerkt! Er gaven zich nog ouders op om te helpen.  

Soms krijgen we bij het vergaderen een kopje thee en bespreken we allerlei dingetjes die de leerlingen 

zeggen in de groep of aan de leerling-raad. Nieuwe computers, voorlezen groep 7 &8 aan de kleuters 

en zo veel meer leuke dingen. 

Stickers en kaartjes uitzoeken komt de volgende keer op de agenda. Buitenspeelgoed uitzoeken, en de 

sportdag. 

Weer even genoeg verteld over de leerlingenraad, we zetten wel weer eens een verhaaltje in de 

nieuwsbrief. 

Sven, Mette, Joey, Jasmijn, Liviana en Marije, Annemarijn,  

 

 

DRENTSE VOORLEESWEDSTRIJD VAN CHARLEY 
Ik (Charley) ben op 18 april naar de Drentse voorleeswedstrijd 

geweest in Assen. Gelukkig was ik niet alleen, want Julian en 

Kimberley gingen ook gezellig mee. Voordat we daarheen gingen zei ik 

nog dat ik het ook zeker voor mijn klas doe, omdat ze mij bij de vorige 

voorleeswedstrijden erg hebben aangemoedigd. Toen we eenmaal 

daar waren kregen we wat cola, omdat we nog even moesten 

wachten. De zenuwen begonnen al bij mij op te lopen toen ik zag voor 

hoeveel mensen ik moest voorlezen. Gelukkig waren Julian en 

Kimberley er om mij te steunen. Er was ook een goochelaar die tussen 

de voorlezers door even een goocheltruc liet zien. Dat was erg leuk en 

grappig om naar te kijken. Ik hoefde gelukkig niet als eerste voor te 

lezen, dat was wel een opluchting. Eindelijk was ik aan de beurt en 

ging voorlezen uit een heel humoristisch boek waar het publiek zeker 

om kon lachen. Mensen zeiden dat ik erg spontaan voorlas en dat 

mensen er erg om konden lachen. Dat was dan ook een van mijn doelen. Ik las voor uit de Gruwelijk, 

grappige griezelverhalen! Toen de jury ging overleggen moesten we een dansje doen. Al snel was de 

jury klaar en hadden een beslissing genomen. Alle voorlezers moesten naar voren komen en een 

voor een kregen we te horen wat de jury vond van ons voorlezen. Rtv Drenthe was er ook en ik was 

live op televisie! Helaas had ik niet gewonnen en ik was toch wel een beetje teleurgesteld, maar dat 

waren de andere voorlezers vast ook. Dit was ook mijn allerlaatste voorleeswedstrijd, omdat ik 

volgend jaar al naar de middelbare school ga. Ik heb daarom ook erg genoten en ik wil iedereen 

bedanken die mij hebben aangemoedigd! 

  

 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.rank-heerjansdam.nl/content/26770/agenda/clnt/98245_org.jpg?width%3D1600%26height%3D1200&imgrefurl=https://www.rank-heerjansdam.nl/ag-26770-7-98245/agenda/leerlingenraad.html&docid=sStRHQW-YqOGKM&tbnid=vWNUcuX10PjdHM:&vet=10ahUKEwjF4574wt3aAhWFJFAKHSk2CBsQMwhbKCAwIA..i&w=253&h=199&bih=651&biw=1366&q=leerlingenraad&ved=0ahUKEwjF4574wt3aAhWFJFAKHSk2CBsQMwhbKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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ACKROPOLIST   

Elke donderdagochtend gingen wij met z’n achten: Pippa, 

Charley, Hymke, Mette, Victor, Erik-Jelte, Samuel en Niek 

naar ackropolist. Tijdens ackropolist kregen we twee 

verschillende vakken; wetenschap en Spaans. Met 

wetenschap deden we eerst een proefje, daarna zijn we 

begonnen met het ontwerpen van een winterland. Dat 

was niet alleen hoe het eruit zag, maar ook hoe je aan 

geld kwam, wie de leiding had etc. Toen dat was afgerond 

moesten we ons eigen toetje ontwerpen met 

marktonderzoek en al. Wat Spaans betreft, we leerden 

daar niet alleen de taal, maar ook veel over de cultuur. 

Later oefenden we zelfs voor een toneelstuk in het Spaans 

Caperucita Roja en 2018 (Rood Kapje in 2018). Dit 

toneelstuk voerden we later ook op voor de ouders. Op 

ackropolist hebben we veel nieuwe mensen leren kennen 

en ook goed geleerd om samen te werken. Op de laatste 

dag presenteerden we wat we hadden gedaan voor de 

ouders. Het winterland en toetje voor wetenschap en het 

toneelstuk voor Spaans (iedereen was bloednerveus). Er 

was zelfs een kleine proeverij met de toetjes. 

 

SCHOOLVOETBAL 

Afgelopen woensdag hebben twee jongensteams en een 

meisjesteam deelgenomen aan de schoolvoetbalwedstrijden 

in Meppel. Iedereen heeft genoten van het spel en het mooie 

weer. 

  

 
 
 

HERDENKINGSBIJEENKOMSTEN EN STILLE TOCHT 
Groep 8 heeft vorige week met de ouders een 
herdenkingsbijeenkomst georganiseerd bij de Johannes Post Kazerne. 
Hier staat het monument ter nagedachtenis aan Johannes Post. Dit 
monument is geadopteerd door OBS De Bosrank.  
Op 4 mei aanstaande zal er in de kerk van Havelte een dienst 
plaatsvinden in het kader van de herdenking. Hierbij worden 
basisscholen uit de omgeving gevraagd om een bijdrage te leveren. 
Dit jaar is de vraag gesteld aan OBS de Bosrank en OBS de Veldwikke. 
Onze leerlingen in groep 7 hebben een gedicht geschreven met als thema “Vrijheid geef je door”. Uit 
deze gedichten zijn er een aantal gekozen en deze zullen door de schrijvers tijdens de dienst worden 
voorgedragen. Bij de herdenking willen we zoveel mogelijk leerlingen met hun ouder(s) / verzorger(s) 
vragen aanwezig te zijn om het belang van herdenken te onderschrijven. De herdenkingsdienst start 
om 19:00 uur en zal duren  tot ongeveer 20:15 uur. Meer informatie onderaan deze Nieuwsbrief.  
 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDubexyN3aAhVBJFAKHflpCOIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tracesofwar.nl/sights/5715/Monument-Johannes-Post.htm&psig=AOvVaw0x-SmslV991F94ncrHPwK3&ust=1525025359575898
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GODSDIENSTIG VORMINGSONDERWIJS; ook voor uw Kind?  
 
Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8,  
Onlangs heeft u via De Bosrank een uitnodigingsbrief ontvangen over de mogelijkheid 
voor uw kind om aankomend schooljaar Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) te volgen. Om u een 
beeld te geven over het doel en de inhoud van de GVO-lessen, en wat de kinderen in groep 6,7 en 8 
dit jaar tot dusver hebben gedaan, geef ik u hieronder graag iets meer uitleg. 
 
Levensbeschouwing in het openbaar onderwijs 
U hebt gekozen voor een openbare basisschool voor uw kind(eren), waar ieder kind welkom is, welke 
godsdienst of levensbeschouwing hij of zij ook heeft. Op de school is er ruimte voor verschillen in 
overtuigingen en opvattingen. De manier hoe we met elkaar samenleven en omgaan is onder meer 
gebaseerd op wederzijds begrip en respect. Wat onbekend is, maakt onbemind, maar we krijgen  
meer begrip voor elkaar door kennis over wie de ander is en wat hem of haar beweegt.  
Levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming draagt bij aan kennis en begrip voor anderen in 
onze samenleving en daarom is het zo belangrijk dat het een plaats heeft binnen het onderwijs. 
 
Waarom GVO  
Soms kunnen uw kinderen levensvragen stellen waar u niet meteen een antwoord op weet te geven. 
Vaak gaan die vragen dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, 
mooi en lelijk. Maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld vriendschap, bang zijn en pesten. En wellicht 
heeft uw kind zich wel eens afgevraagd waarom de buren wel of niet naar de kerk of synagoge gaan 
of wat wij met pasen en kerstmis vieren. Uw kind kan tijdens de GVO les leren nadenken en praten 
met klasgenoten over dit soort vragen en thema’s.  
 
Dit jaar hebben we met de kinderen al veel verschillende levensbeschouwelijke thema’s en 
onderwerpen behandeld. Deze thema’s gingen bijvoorbeeld over scheppingsverhalen in de diverse 
godsdiensten, religieuze feesten en vieringen en vertrouwen in jezelf en elkaar, maar ook specifieke 
onderwerpen zoals hoop, jaloezie, respect, vriendschap en identiteit.   
 
Uw kind heeft op de openbare basisschool recht op Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) door een 
gekwalificeerde docent. Bij GVO ligt de nadruk op het leren zelfstandig denken van uw kind over 
thema’s als godsdienst en levensbeschouwing, diversiteit, identiteit etc. Ook leren zij begrip voor 
anders denkenden te hebben. Hierdoor zullen uw kinderen steviger in hun schoenen staan in onze 
huidige samenleving, en zullen zij op weg worden geholpen hun eigen mening te vormen.  
 
Voor meer informatie over GVO onderwijs, kunt u via de hier onderstaande links enkele afleveringen 
van GVO-lessen bekijken die door RTL  4 en 5 zijn uitgezonden.  

Aflevering 1. bezinnen: https://www.youtube.com/watch?v=QOYu8sOewWY 

Aflevering 2. over kunst: https://www.youtube.com/watch?v=d5HW_Gm6kz8 

Aflevering 3. over hoop: https://www.youtube.com/watch?v=dPOubTYkuNY 
 
Met hartelijke groet, Meester Arno, GVO-docent  

 

Fijne MEI vakantie 
 

 

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 : 

https://www.youtube.com/watch?v=QOYu8sOewWY
https://www.youtube.com/watch?v=d5HW_Gm6kz8
https://www.youtube.com/watch?v=dPOubTYkuNY
https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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Zie verder de bijlage: mei-activiteiten Dwingelderveld. 
  
 
 
 

 

 

 

 


