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INLEIDING  
Nog drie weken en dan start de zomervakantie. Wij maken ons zorgen; is het mooie weer dan niet 

op? We zullen het zien!  

Er ligt een periode van schoolreisjes en schoolkampen achter ons. Prachtige leerzame uitstapjes en 

…gelukkig allemaal weer goed terug gekomen in Havelte! Op school wordt nu weer hard gewerkt aan 

de laatste leerresultaten van dit schooljaar. Groep 8 begint al wat musical-koorts te krijgen…  

 

Op de achtergrond wordt er hard gewerkt om alles op 

tijd geregeld te hebben voor het nieuwe schooljaar. 

Het is een gepuzzel om de formatie voor het 

onderwijsteam Bosrank/Veldwikke = ‘De Boswikke’ 

rond te krijgen. Zodra er  zaken definitief geregeld zijn 

kunt u er op vertrouwen, dat we u daarvan z.s.m. 

bericht geven. Het kost nu nog wat tijd; maar we 

zetten ons in om er iets goeds van te maken!  

We maken er nog drie fijne, leerzame weken van, aan de kinderen en ons zal het niet liggen! 
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GROEPSINDELING 
Wat in ieder geval in het team is besloten; er komen in het nieuwe schooljaar drie kleuter-

stamgroepen met een mix van groep 1 en 2 kinderen. Daarnaast een groep 3,4,5,6,7 en twee 

groepen 8. De indeling van de leerlingen over de groepen wordt in de komende weken gemaakt. 

 

Er zijn 39 groep 2 kinderen. Deze passen niet in één groep/lokaal. Wij hebben hierdoor gekozen voor 

een nieuwe vorm groepsindeling; in alle drie stamgroepen met eigen juf zitten leerlingen uit groep 1 

en 2. De instroom-leerlingen worden ook verdeeld over alle drie groepen. In deze groepen krijgen de 

kinderen zoveel mogelijk aanbod, dat past bij hun eigen ontwikkeling. Hiervoor gaan we gebruik 

maken van een nieuw observatiesysteem. Daarover later meer informatie.  

Wat ook nieuw wordt: we gaan meer groeps-doorbrekende activiteiten organiseren. Onder externe 

begeleiding gaan we op zoek naar welke samenstellingen van leerlingen  bij welke activiteiten het 

beste resultaat opleveren. Zo zullen er activiteiten zijn waarbij alle groep 2 leerlingen samenwerken 

en alle groep 1 leerlingen samenwerken. De derde leerkracht kan dan speciale begeleiding bieden 

aan een kleiner groepje leerlingen.  

 

Dit telt ook voor de bovenbouw. De kleine groepen 8, met in totaal 35 leerlingen, kunnen er nog 

even flink tegenaan! Maar ook hier zullen bij verschillende activiteiten de groepen worden 

samengevoegd waardoor er één leerkracht de mogelijkheid heeft om speciale begeleiding te geven 

aan b.v. een koppeling groep 7/8 leerlingen. 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Maandag 2 juli komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er 
worden verschillende foto’s gemaakt: een portretfoto van iedereen 
individueel, een groepsfoto en een familiefoto.  
Om 8.15 uur mogen broertjes en zusjes op de foto die (nog) niet op 
school zitten.  
Tussen de middag wordt de groepsfoto van groep 8 gemaakt samen 
met alle meesters en juffen. Zij komen dus iets later uit school.  
Op verzoek worden deze foto’s later in het jaar gemaakt dan in 

voorgaande jaren. Zomerfoto’s zijn vaak mooier. 
TIP van de fotograaf: als de kinderen kleurrijke kleding dragen, komen de foto’s beter tot hun recht 
(geen fluorescerende kleuren).  
 

 
 

SCHOONMAAKAVOND  

De zomervakantie staat straks weer voor de deur en daarmee ook de schoolschoonmaakavond.  
Deze avond zal zijn op donderdag 5 juli 2018. Hiervoor zoeken we 
heel veel enthousiaste ouders!! 
De avond begint om 19.00 uur en zal uiterlijk om 21.30 uur  
afgelopen zijn, tenzij we natuurlijk eerder klaar zijn. 
Wilt u z.s.m. uw aanmelding naar mij mailen? 
 (e.schutten@talentwesterveld.nl)  
Zo kan ik een indeling maken, zodat elke leerkracht genoeg hulp 
heeft.  
Meenemen: emmer, sopdoekje en 2 theedoeken 
Tot ziens op de schoonmaakavond. 
 

mailto:e.schutten@talentwesterveld.nl
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SCHOOLPLEIN 

De groene schoolplein commissie biedt op 
maandagavond 9 juli a.s. een prachtige gelegenheid om 
de spierballen even te laten rollen en wat "squats" te 
doen. Op deze avond willen we het grove, hoge onkruid 
op de heuvels eruit trekken, zodat er meer ruimte voor 
grasgroei komt. Vanaf 19.30 uur gaan we aan de slag. 
Misschien goed te combineren met de oudergesprekken. 
Ook als u maar vijf minuutjes tijd heeft, want alle beetjes 
helpen. Alvast bedankt! 
 

De laatste weken zijn wij op de achtergrond bezig om de laatste subsidies binnen te schrapen. Zodat 
we in de zomervakantie hopelijk het buitenlokaal kunnen realiseren. Dan zijn de losse tegels bij de 
fietsenrekken ook weg, want daar worden de zitplaatsen van gemaakt. Het buitenlokaal komt in de 
inham van het heuvellandschap, daarmee is het aanzicht meteen een stuk netter. Jammer van de 
springbult van zandbakzand, want daar hebben de kinderen al veel plezier aan gehad. 

 
 

WISSELING SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER 
Middels deze nieuwsbrief wil ik aangeven dat ik na dit schooljaar zal stoppen als 
schoolmaatschappelijk werker bij OBS de Bosrank en OBS de Veldwikke. Na enkele jaren met plezier 
aan het werk te zijn geweest op deze scholen ga ik wisselen van plek met een collega 
schoolmaatschappelijk werker. Hierdoor zal Mara Denkers vanaf aankomend schooljaar op de 
Bosrank en de Veldwikke als schoolmaatschappelijk werker aanwezig zijn en ik zal haar plekje op Stad 
en Esch Diever overnemen. De mensen die ik hier ontmoet heb en de mensen waar ik mee heb 
samengewerkt wil ik allemaal veel geluk wensen. Het was een fijne tijd op twee mooie scholen. Voor 
toekomstige vragen aan het schoolmaatschappelijk werk kunt u terecht bij mijn collega Mara 
Denkers. Zij is te bereiken middels het mailadres: m.denkers@welzijnmw.nl en het telefoonnummer 
0624917441. 
Vriendelijke groeten, Lammert van der Wal, Welzijn MensenWerk 

 
 

SPELLETJES-EVENT  
Dinsdag 12 juni hebben de kleutergroepen genoten van een super leuke spelletjes ochtend. 
Annemaria Koekoek, drie op een rij, koekhappen, blikgooien enz. Dankjewel studenten Deltion voor 
de organisatie! 
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SCHOOLREIS groep 1&2 
Donderdag 22 juni vertrokken er twee grote bussen naar Nienoord in Leek. “Als je gezellig liedjes 
zingt in de bus, dan ben je er zo”, volgens de kinderen. Iedereen heeft zich deze dag prima vermaakt 
in de grote speeltuin. De grote glijbaan en het doolhof waren favoriet. Ondertussen een patatje en 
ijsje eten, een ritje maken in de trein, op de tractor of het paard. Ook waren er modeltreinen en een 
kinderboerderij. En harde wind en een beetje regen, daar kunnen wij best wel tegen.  

Om 16.00 uur kwamen er twee lege bussen bij school terug. Sommige ouders waren thuis al op dit 
‘grapje’ voorbereid. “Je hoeft je dan geen zorgen te maken, dan zijn we er wel hoor!” De volgende 
dag werden er mooie tekeningen gemaakt en zo herinneringen opgehaald aan deze geslaagde dag. 
 

               
 
 

SPORTDAG 

Het was weer zover! De sportdag van de Boswikke 
vond voor de onderbouw en bovenbouw plaats in 
Havelte en voor de middenbouw in Darp.  
De kinderen van groep 1&2 liepen in groepjes langs 
de spelletjes op het schoolplein.  Sprinten, zaklopen, 
kloslopen, wie maakt het mooiste zandkasteel en met 
dit warme weer natuurlijk diverse waterspelletjes.  
 
De leerlingen van groep 3,4 en 5 vermaakten zich 
prima op het voetbalveld in Darp.  

En voor groep 6,7 en 8 stonden alle onderdelen 
klaar op het rugbyveld. Balgooien, hardlopen, 
ver- en hoogspringen. En ook werd er een 
wedstrijdje slagbal gespeeld. De dag werd 
afgesloten met een heerlijk, welverdiend ijsje.  
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AFSCHEID INGRID JANTZSEN 
Ingrid werkt in de laatste schoolweek nog op woensdag 18 juli. Deze ochtend 
viert ze het afscheid met de kinderen van groep 4. Ouders zijn dan na 
schooltijd van harte welkom in school om haar een hand te kunnen geven.  
Ingrid gaat verder werken bij Scala; centrum voor de kunsten. Zie de 
informatie hiervan onder het kopje: Havelte en omgeving. Ingrid; bedankt voor 
je creatieve ideeën. Je hebt ons in Havelte drie jaar lang hierin meegenomen. 
We wensen je veel succes in jouw nieuwe uitdagingen. En misschien zien we 
jou dan in deze nieuwe functie wel weer terug!  
 
 

 
 

 

 

 
 

BEDANKT! 
Tina, Inge, Brigit, Rianne, Alien, Wiesje en Sandra; alvast hartelijk dank voor jullie inzet voor de 
‘overblijf-kinderen’ tussen de middag op school. Het was fijn om met jullie samen te werken. Er zijn 
heel wat boterhammen onder jullie begeleiding opgegeten en veel spelletjes op het plein begeleid. 
Dank je wel! We zullen misschien in het komende jaar nog wel eens met heimwee aan jullie terug 
denken… 

 
 

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 

KINDERMIDDAG VOLKSFEEST 
Hallo vrienden en vriendinnen, 
 
Wij nodigen jullie uit voor de kindermiddag van het 40e Havelter Volksfeest! Dit jaar hebben we 
omdat het ons jubileumjaar is een spectaculair programma voor jullie in elkaar gezet. 
Waar en wanneer? We verwachten alle kinderen op donderdag 30 augustus om 13:00 uur op het 
feestterrein. Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is, in verband met de indeling van de 
groepen. De middag zal om 15:30 uur zijn afgelopen. Wat gaan we doen? Peuters en groep 1 tot en 
met 4 We gaan starten met een avontuurlijke show! Daarna kunnen alle kinderen zich uitleven op 
een stormbaan en zijn er voldoende leuke spellen voor iedereen. Groep 5 tot en met 8 We gaan 
beginnen met een spannend levend ganzenbord. Er zijn activiteiten bij onder andere het zwembad 
en de survivalbaan. Dus neem je zwemkleding, een handdoek en extra droge kleding mee. Verdere 
informatie Omdat de kindermiddag in de schoolvakantie valt, willen we benadrukken dat ouders zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Voor deze dag zijn we veel vrijwilligers nodig! We kunnen 
alle hulp heel goed gebruiken. Opgeven kind Je kunt je per mail opgeven bij: 
donderdag@volksfeesthavelte.nl Graag onder vermelding van - Naam kind - groep/klas (na de 
zomervakantie) 
Opgeven vrijwilliger Wil je je ook opgeven als vrijwilliger? U zult hiervoor tijdig duidelijke instructies 
over uw taken ontvangen. Dat kan ook naar: donderdag@volksfeesthavelte.nl Graag onder 
vermelding van: - Naam vrijwilliger - E-mailadres vrijwilliger – Telefoonnummer 
Wij maken er een spetterende kindermiddag van! Tot donderdag 30 augustus. 
 

ZomerMOVES  
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en spel activiteiten 

in en rondom het zwembad? Geef je dan nu op voor de ZomerMOVES op woensdag 4 juli in 

zwembad de Klerkvlekken in Havelte! Het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Tijdens de ZomerMOVES worden onder andere activiteiten gedaan als een glijbanenrace, 

waterpolo, waterslagbal en er is een stormbaan! Abonnementhouders van het zwembad 

kunnen gratis mee doen, andere deelnemers betalen een speciaal tarief van 3 euro. Lijkt het je 

leuk om mee te doen? (zwemdiploma niet verplicht.) Geef je dan op door een mail te sturen 

naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  

   

 

Lijkt het je leuk om echt te leren overleven in het bos  net zoals ze dat 1000 jaar geleden deden? 

Lees dan snel verder!  

Mijn naam is Evan, hike en survival-expert van ‘Roots In Nature’. Na de zomervakantie 

organiseer ik voor alle basisschoolkinderen van groep 6 tot en met 8, survivalcursussen in de 

bossen dicht bij jou school. Na het succesvol afronden van de cursus krijg je je eigen mes! In 

de vijfweekse cursus leer je omgaan met een mes, hoe maak je op een veilige manier vuur met 

slechts één grote vonk, hoe kun je droog slapen als je geen tent mee hebt en wat moet je eten als 

het bos geen supermarkt heeft? Op de website www.rootsinnature.nl/agenda staat alles wat je 

moet doen voor je aanmelding. Dat kan t/m 10 augustus. De eerste middag staat gepland op de 

eerste zaterdag na de schoolvakantie.  

http://www.rootsinnature.nl/agenda
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