EERSTE NIEUWSBRIEF
SCHOOLJAAR 2018-2019

SEPT. 2018

UITNODIGING
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 20182019 in te luiden! U kunt een kijkje nemen in de
groepen en….de koffie/thee staat in het centraal
station voor u klaar!

WELKOM en ZEGT HET VOORT!

INLEIDING
De vakantie is weer afgelopen; we mogen weer naar school!
Misschien zit u nog volop in het Havelter feest. Het schoolteam is
alweer flink aan het werk geweest; de lokalen zijn ingericht, de
schriften, boeken, etc. liggen klaar en we hebben woensdag
alweer de eerste studiedag gehad! We hebben een update van de
Kanjer-training gekregen. Ik hoop, dat de kinderen en u weer
hebben ‘bijgetankt’ in de vakantie en een fijne zomer hebben
gehad. We zullen maandag de spannende verhalen wel horen. En dan straks weer meer structuur en
regelmaat in het leven door het naar schoolgaan van de kinderen. De schoolkalenders met
informatie liggen klaar op school. Ieder oudste kind van een gezin krijgt deze
kalender maandag mee naar huis. In de nieuwsbrieven staan regelmatig nieuwe
data, die aangevuld kunnen worden op de kalender. En dan de nieuwe lestijden;
iedere schooldag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dat zal even wennen zijn. We wensen
iedereen een goed schooljaar waarin de kinderen lekker veel leren en het samen
gezellig hebben. Wij gaan weer uit van een positieve samenwerking met u, ons
gezamenlijk belang is gezond opgroeiende blije kinderen! Samen gaan we er voor!

Rita

‘IN GOED OVERLEG WEET JE SAMEN HET MEEST’

AGENDA SEPTEMBER 2018
Zie ook de
schoolkalender…deze hangt
u toch ook op in uw keuken?
September 2018
3 september
5 september
11 september
11 september
12 september
13 september
17 september

Eerste schooldag
Luizencontrole
Oud papier
Vergadering OR
Ouderavond groep 3 en 4
Start HVO-GVO-muzieklessen op school
Studiedag team; leerlingen vrij! Zie vakantierooster.
Zelf op de schoolkalender vermelden.

17 september
17 september
19 september
20 september
24 september
24 september
26 september

Start thema Week tegen het pesten
Vergadering medezeggenschapsraad
Ouderavond kleuters
Ouderavond groep 7 en 8
Groep 6,7 en 8 voorstelling in Diever
Ouderavond groep 5 en 6
Kinderpostzegels groep 7

NIEUWE TEAMLEDEN
De formatie is nog niet helemaal rond. Gelukkig wel de leerkrachtbezetting voor de groepen. Door
extra formatie vanwege de werkdrukvermindering, bezetting voor extra hulp in de groepen voor
rekenen, taal, etc. en collegiale consultatie kan uw kind met verhalen
thuis komen over uren een extra of andere leerkracht in de groep. Dat
zal komend jaar vaker voorkomen dan in andere jaren.
Nieuwe teamleden zijn:

TIM VAN ESSEN
Mijn naam is Tim van Essen. Aanstaande maandag start ik als nieuwe
leerkracht op De Bosrank. Ik ben 22 jaar en woon in het Friesche
Noordwolde. Het afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest op
basisschool De Vlieger 1 in Zwolle. Vanaf maandag zal ik vol
enthousiasme de nieuwe meester van groep 1&2 (b) zijn. Ik kijk uit
naar het komende schooljaar, het contact met de kinderen en met u.
Mocht u vragen hebben of nieuwsgierig zijn, kom dan gerust binnen!
Tot snel! Tim van Essen Leerkracht groep 1&2 b
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JOLANDA VAN NUIL
Mijn naam is Jolanda van Nuil, 25 jaar en woonachtig in Ansen.
Dit schooljaar ben ik leerkracht van groep 1/2C. De laatste 3 jaar
heb ik de combinatie groep 1/2 gedraaid op verschillende
scholen. Het laatste jaar heb ik 3 dagen per week gewerkt in
groep 1/2 in Aalden.
Naast het werken in het onderwijs heb ik een aantal jaren gym
gegeven en ben ik zomers betrokken bij het zwembad van
Ruinen.
De uitdaging om nu fulltime te gaan werken en daarbij alle dagen
kennis over te brengen aan de kinderen ga ik graag aan, samen
met Megan en Tim. Mochten er nog vragen zijn of wilt u gewoon
eens kennismaken, loop dan gerust langs.
Met vriendelijke groet, Jolanda van Nuil

MEGEN HUISMAN
Mijn naam is Megan Huisman, ik ben 25 jaar en woon in Ruinerwold. Dit
schooljaar werk ik in groep 1/2A.
Vorig schooljaar heb ik op verschillende scholen gewerkt binnen stichting
Promes (Meppel). Hier heb ik onder andere een langdurige vervanging gedaan
in een groep 1/2, dit sluit dus goed aan bij wat ik dit jaar ga doen.
Naast mijn werk ben ik actief bij de plaatselijke muziekvereniging, hier speel ik
saxofoon en ben ik bestuurslid, ook ben ik fanatiek voetbalster.
Ik heb er heel veel zin in om op de Bosrank aan de slag te gaan en om de
kinderen en ouders te leren kennen. We gaan er een mooi schooljaar van
maken! Groet, Megan.

OP SCHOOL ETEN…
Dat zal even wennen zijn. Na enkele weken zullen er
evaluaties plaatsvinden en zullen (misschien) nieuwe
afspraken hieromtrent komen. Voor de eerste weken zijn dit
aandachtspunten:
- wilt u uw kind in de tas een theedoek meegeven? Deze
leggen ze dan tijdens het eten op hun tafel, zodat de tafels
schoon blijven voor het schoolwerk. Vrijdags nemen ze de
theedoek weer mee naar huis om uit te kunnen wassen.
- Groep 1 t/m 4 gaan om 12 uur eerst eten in het klaslokaal
met de eigen leerkracht en daarna naar buiten. Groep 5 t/m 8 gaan eerst buitenspelen en eten dan
met de leerkracht in de klas.
- Geeft u wat mee voor de 1e pauze (10.00 uur) en eten en drinken voor de middagpauze? Het liefst
lekker gezond eten!
- De leerkrachten stimuleren tot gezellig alles op te eten/drinken, maar eisen dat niet. Soms krijgen
de kinderen te veel eten/drinken mee of zit er al een traktatie in de buik.
- Mocht het heel warm weer zijn, dan kan een koel-elementje bij in de trommel worden gestopt,
maar in het gebouw van de Bosrank is het niet warm.
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Haast-je-rep, uit je bed!
Dag ma, dag pa, melk met chocola.
Vlug m’n jas, boekentas, en naar de klas.
Snel, de bel, opzij, opzij en in de rij.
Maar oei, wat nu gedaan?
Ik heb nog m’n pyjama aan…• ?
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HAVELTE EN OMGEVING
Kinderkleding en Speelgoedbeurs
Havelte organiseert:
TWEEDEHANDS WINTERKLEDING EN
SPEELGOEDBEURS
Datum:

vrijdag 5 oktober 2018 (20.00 - 21.30 uur)
zaterdag 6 oktober 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 4 september 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 4 oktober 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
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