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INLEIDING  

Het is bijna zover; je proeft het in de hele school. Groep 8 is gericht op de 

musical, andere groepen zijn net wat langere tijd buiten, leerkrachten 

verpakken schoolspullen, Ger ruimt lokalen leeg, die verhuurd gaan worden, 

schoolleiding maakt zich druk om formatie, schooljaarplannen, roosters, 

schoolgidsen, etc. 

 

Hierbij voor de ouders en kinderen de leerkrachtbezetting en groepsverdeling. 

Veel ouders zitten met spanning te wachten, maar een eerdere bekendmaking was niet mogelijk. Ook 

nu kunnen er nog wijzigingen komen. Wat ik wel als heel fijn ervaar is, dat we met het team samen 

steeds tot goede overeenstemmingen komen. Het is fijn om te overleggen met elkaar! 

 

Zo wil ik ook graag met ouders overleggen. Hebt u vragen of opmerkingen; komt u alstublieft langs! 

Samen weten en kunnen we meer! Ons gezamenlijke doel is; het beste voor onze kinderen! Soms zie 

ik een boos mailtje of zelfs een berichtje via social media verschijnen. Niet met een persoonlijke 

mening of vraag, maar verschuilend achter; “iedereen vindt…”. Dat is dan voor ons als team heel 

teleurstellend. Graag willen we in persoonlijk contact met u als ouder/verzorger afstemmen op een 

goede begeleiding van uw kind of organisatie van de school. Door naar elkaar te luisteren worden we 

beide rijker in gedachten! 

 

Waarschijnlijk komt er volgende week nog wel meer school-info. Zo niet; dan krijgt u na de 

zomervakantie een kalender met heel veel info voor het nieuwe jaar.     Rita 
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NIEUWE UITDAGING: ELLEN SCHUTTEN 
Hallo allemaal, 

via deze weg wil ik jullie laten weten, dat ik ga stoppen met werken op o.b.s. De Bosrank.  

In schooljaar 1999/2000 kwam ik als stagiaire bij juf Tineke ter Veer in groep 4. Ik studeerde af en 

begon na de zomervakantie als juf van groep 3 en 8 op deze school. Ik heb altijd met heel veel plezier 

en enthousiasme op deze school gewerkt en eigenlijk doe ik dat nog steeds.  

En toch wordt het tijd voor een nieuwe stap: uit mijn comfortzone, de wijde wereld in! 

Ik ga werken op o.b.s. De Werkschuit in Zwolle. Ik zie ernaar uit om daar te starten, maar eerst..... 

wil ik iedereen: ouders, (oud)collega's, (oud)leerlingen en andere betrokkenen heel hartelijk 

bedanken voor de fijne tijd, die ik op onze school heb gehad! Tot ziens!  

Ellen. 

 

 

LEERKRACHTBEZETTING 2018-2019 
Afgelopen dinsdag 10 juli werd definitief, dat Ellen, leerkracht van groep 3 onze school gaat verlaten. 

Ook zijn er nogal wat nieuwe regelgevingen gekomen waardoor het aantal in te zetten uren van 

leerkrachten nogal eens wijzigde. Ook nu is de formatie nog niet helemaal rond, maar we willen u 

hierbij toch alvast een voorlopige planning toesturen van de leerkrachtbezetting over de 

verschillende groepen/taken.  

 

Vooral in de onderbouw zijn er wijzigingen. Janet vindt het een mooie uitdaging om groep 3 op te 

gaan pakken. Anneke krijgt meer IB-uren; ze kwam om in het werk. Kim heeft er zelf voor gekozen 

om de uitdaging aan te gaan om in de Veldwikke groep 6,7 en 8 op te gaan pakken. De onderbouw-

leerkrachten hadden het prettig bij de kleuters, maar ze hebben ook allemaal zin in de nieuwe 

uitdagingen!  

 

De onderbouw krijgt te maken met drie nieuwe bevlogen leerkrachten. Ze kiezen bewust voor het 

werken in de onderbouw en hebben er veel zin in. Natuurlijk worden ze hierbij wel begeleid, zodat er 

aangehaakt wordt bij bestaande verworvenheden hier op school. Vooral Eppie krijgt hierin een 

begeleidende taak. Jolanda, Megan en Tim; welkom op OBS De Bosrank! 

 

Voor Eppie is het nog niet definitief hoe haar werkuren er gaan uitzien. Ze gaat in ieder geval ook 

andere groepen begeleiden, zodat collega’s de uren krijgen, die zijn toegewezen i.v.m. 

werkdrukvermindering. Ook zijn er nog uren in te zetten, zodat er op school meer personeel is om 

spelling, rekenen en taal een impuls te kunnen geven. Daarnaast wordt Eppie ook ingezet in de 

onderbouw.   

 

Binnen het team is er goed overleg geweest over; hoe om te gaan met de verdeling van de kinderen 

over de verschillende groepen. Fijn is het, dat steeds een grote meerderheid eenzelfde mening heeft. 

In de vorige Nieuwsbrief is al uitgelegd, dat de groepen 1,2 en 8 gesplitst worden door het grote 

leerling aantal. Er zal zowel bij de kleutergroepen als bij groep 8 ook veel samen gewerkt gaan 

worden. Doordat de instroom-kinderen nu verdeeld kunnen worden over drie groepen is het veel 

rustiger dan dat iedere maand nieuwe kinderen komen in groep 1. De leerling-verdeling wordt 

toegevoegd aan deze e-mail voor de ouders van groep 1,2 en 8. 
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LEERKRACHTBEZETTING OBS DE BOSRANK 2018-2019 
Groep 1 / 2  A: Megan Huisman 

Groep 1 / 2  B: Tim van Essen 

Groep 1 / 2 C: Jolanda van Nuil 

Extra begeleidster: Eppie Plat 

Groep 3: Janet Vink 

Groep 4: Gerla Huls (4 dgn) en Hennie Boers (1 dgn) 

Groep 5: Patricia Hoogenkamp (3 dgn) en Janneke Sol (2 dgn) 

Groep 6: Wanda Baaiman (3 dgn) en Hennie Boers (2 dgn) 

Groep 7: Martijn Nouwens (3 dgn) en Geke Waijboer (2 dgn) 

Groep 8 A: Jeroen Kleene 

Groep 8 B: Ramon Mones 

Onderwijsassistente: Joke van de Berg 

Intern Begeleidster: Anneke Smit 

Conciërge: Ger de Haan 

Directeur: Rita Lorkeers 

 

 

SCHOOLREIS 2018 GROEP 5/6 

Het was heel leuk maar wel heel 

warm. We gingen niet met de bus 

maar met de trein. 

Het was heel leuk op Schiphol maar 

het was ook wel warm. 

Je kon een soort speurtocht doen. Je kon 

vliegtuigen zien op stijgen. 

Nemo 

Het was heel gezellig en heel cool. We hadden het heel erg naar ons zin er 

waren hele leuke proefjes te doen. Er was ook een laboratorium. 

 

 

AFSCHEID ELLEN EN INGRID; UITNODIGING 

In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen, dat Ingrid op woensdagmorgen 18 juli een 

afscheidsfeest houdt met de kinderen. Na schooltijd kunt u als ouders komen om haar de hand te 

drukken. Nu heeft ook Ellen haar afscheid van deze school aangekondigd. Ellen heeft ruim 18 jaar 

gewerkt op De Bosrank. Ook zij gaat woensdagmorgen met de kinderen haar afscheid vieren. Alle 

ouders en andere betrokkenen zijn woensdagmiddag van harte welkom om ook van haar afscheid te 

nemen en een glas te heffen op een goede voortzetting van haar loopbaan in Zwolle. Vanaf 12 uur 

tot half drie is iedereen hiervoor van harte welkom in het Centraal Station.  
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AFSCHEID LUNCHPLEIN 

Donderdag 12 juli hebben we afscheid genomen van het personeel van het Lunchplein. Alle kinderen 
kregen een ijsje en de medewerkers zijn bedankt met zonnebloemen. Tina, Inge, Brigit, Rianne, Alien, 
Wiesje en Sandra bedankt voor al jullie inzet!   

 
 

DRIE SEPTEMBER 
Het team nodigt hierbij alle ouders / verzorgers en andere belangstellenden uit om van 8.30 uur tot 
9.00 uur in de school met ons het schooljaar 2018-2019  te starten! U kunt een kijkje nemen in de 
groepen en….de koffie/thee staat voor u klaar!  WELKOM en ZEGT HET VOORT! 


