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INLEIDING
De school bruist; u hebt het misschien al wel gemerkt! Het schoolteam ‘De
Boswikke’ bruist van energie. We hebben nieuwe ontwikkelingen opgepakt
en werken hierbij intensief samen. Niet ik, maar wij! Niet mijn groep, maar
mijn school! Samen verantwoordelijk om met de kinderen, ouders en
teamleden er mooie scholen van te houden; waarin iedereen tot volle ontplooiing kan komen,
passend in deze tijd. Daar hebben wij elkaar bij nodig! Samen sterk, geeft plezier in het werk!
Op de teldatum 1 oktober hadden wij 234 leerlingen op OBS De Bosrank en 48 leerlingen op OBS De
Veldwikke. Vorig schooljaar hadden we op 1 oktober 242 leerlingen op OBS De Bosrank en 42
leerlingen op OBS De Veldwikke. Gelukkig is het aantal wat stabieler dan in de afgelopen jaren.
We hebben begin oktober kennismakingsgesprekken gehad met alle kinderen, ouders en teamleden.
We hebben over het algemeen positieve reacties ontvangen op de
uitnodiging van ouders en kinderen samen. Dit was een van de
onderwijsvernieuwingen; verderop in deze Nieuwsbrief meer ontwikkelingen.
In de volgende Nieuwsbrief krijgt u een samenvatting van de evaluatie van
het ‘5 gelijke dagen model’ in lestijden. De leerling-raad vult de evaluatie nog aan en dan komt de
terugkoppeling. Een fijne herfsttijd gewenst en tot ziens op school. Rita
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WIJ ZITTEN NIET STIL OP SCHOOL!
Naast onze primaire taak van lesgeven, het voorbereiden hiervan, de
nazorg hiervan, het organiseren van activiteiten, contacten met ouders en
interne en externe organisaties, de leerlingenzorg met resultaten en nog
andere taken, hebben we op school een schooljaarplan. Dit is een wettelijk
document en hierin geven we de ontwikkelingen aan die onze aandacht
krijgen per schooljaar. Het leven om ons heen verandert snel en hierop
moeten we afstemmen om onze kinderen zo goed mogelijk te kunnen
voorbereiden op de toekomst.

SCHOOLJAARPLAN 2018-2019
Het schooljaarplan hebben we als onderwijsteam ‘De Boswikke’ samengesteld in overleg met het
bestuur van Stichting Talent Westerveld. ‘De Boswikke’ is het gezamenlijke onderwijsteam van De
Bosrank en De Veldwikke. De ontwikkelingen, die genoemd zijn in het schooljaarplan, krijgen dit
schooljaar extra veel aandacht op school:

OMSLAG IN CULTUUR: ‘ELKE DAG SAMEN EEN BEETJE BETER’
Tijdens een tweedaagse bijeenkomst werden vijf van onze collega’s geïnformeerd over de werkwijze
van Stichting leerKRACHT. Als schoolcoaches zetten deze vijf collega’s onder begeleiding van een
expert een programma op, waarbij het team bekend raakt met de werkwijze van leerKRACHT.
Belangrijkste motto is hierbij ‘elke dag samen een beetje beter’. Op deze manier verbeteren wij
onszelf en hiermee het onderwijs voor onze leerlingen.
De instrumenten die hierbij ingezet worden komen van Stichting leerKRACHT en bieden structuur
binnen de school om gezamenlijke momenten efficiënt en zinvol te benutten. Een belangrijk
voorbeeld hiervan zijn bordsessies, waarbij behapbare doelen, acties per week en succesmomenten
een belangrijke rol spelen. Ook de stem van de leerling is een van de vier instrumenten die ingezet
kan worden om feedback te krijgen op ons onderwijs.
We werken op een intensieve wijze samen met elkaar, maar ook met collega’s uit Friesland,
Groningen en Drenthe. De komende twee jaar zal daarom een proces zijn waarin deze
verbetercultuur helemaal een onderdeel van de school zal worden.
Wij geloven, dat samen met collega’s onderwijs maken, samenwerken en ons ontwikkelen veel
plezier, beter onderwijs en gelukkige leerlingen en leraren oplevert!
Wilt u hier meer over weten, dan kunt u op de website van Stichting leerKRACHT meer info vinden.

WERKGROEP KWALITEIT REKENONDERWIJS
Dit schooljaar volgt het onderwijsteam een cursus ‘Met sprongen vooruit’ en een werkgroep met
rekenspecialisten neemt ons mee in beter rekenonderwijs, passend bij de nieuwste ontwikkelingen.

WERKGROEP ZICHTBAAR MAKEN VAN ONTWIKKELING LEERLING
Deze werkgroep start bij groep 1; hoe krijgen we de ontwikkeling van het kind zo goed en snel
mogelijk in beeld, zodat we gericht onderwijs kunnen bieden, passend bij de ontwikkeling van het
kind. In welk spelniveau zit dit kind, kan het zelfstandig spelen, omgaan met uitgestelde aandacht,
etc. Vervolgens breiden we dit ‘zicht hebben op de leerling’ uit naar groep 8 en bekijken we hoe wij
deze ontwikkelingen van het kind kunnen rapporteren naar kinderen, ouders en collega’s.

WERKGROEP ONDERZOEK ONDERWIJS ENGELS
Er komt een onderzoek; wat bieden we nu? Waar willen we naar toe? En wat is daarvoor nodig?

SAMENWERKING KINDCENTRUM HAVELTE
Er zijn geplande bijeenkomsten van het personeel van Doomijn en het schoolteam. We onderzoeken
op welke wijze wij kunnen samenwerken om samen tot een zo goed mogelijk functionerend Kindcentrum te komen.

Nieuwsbrief november 2018

3

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Even voorstellen…

Mijn naam is José Drost; moeder van Thomas (groep 6) en Vigo (groep 3). Met ingang van dit
schooljaar neem ik een plek in de Medezeggenschapsraad (MR) in. Het lijkt mij interessant om de
school ook eens van een andere kant te leren kennen en te horen wat er speelt bij ouders en
leerkrachten. Graag praat en denk ik hierover mee, dus daar ga ik mij de komende periode voor
inzetten. Ik vind het belangrijk om, naast mijn eigen stem, ook de mening van andere ouders te
vertegenwoordigen. Voel dus de ruimte om signalen bij mij af te geven, zodat ik deze mee kan
nemen richting de MR.

KINDERBOEKENWEEK ‘VRIENDSCHAP’
Het was een geslaagde Kinderboekenweek dit
jaar. Van 3 t/m 12 oktober hebben alle leerlingen
op de een of ander manier gewerkt met
“boeken”. Zo heeft bijvoorbeeld iedere groep een
boekenkring gehouden, hebben de hogere
groepen de lagere groepen voorgelezen en
hebben we als afsluiting een succesvolle
boekenmarkt gehouden. De inbreng van boeken
was groot, waardoor alle leerlingen de
mogelijkheid hadden, om een mooi boek mee
naar huis te nemen.
Ook is de eerste gouden ticket gevonden en heeft
Vigo Drost een kortings-bon van de Readshop
gewonnen. Van harte gefeliciteerd!!
Ook hebben wij, dankzij jullie, een heel mooi bedrag bij elkaar gespaard met de bonnenactie van de
Readshop. Op dit moment staat de teller op ongeveer € 450,- en voor 20% van dit bedrag mogen
nieuwe boeken uitgezocht worden!
Bedankt voor het helpen; Super!!

VOORLEESKAMPIOEN 2018
Voorleeswedstrijd groep 7 & 8
Op 12 oktober werd de finale gehouden van de
Voorleeswedstrijd.
In de groepen 7 & 8 van OBS De Veldwikke en OBS De Bosrank
waren de voorrondes al gehouden, waardoor er uiteindelijk 3
finalisten streden om de titel “Voorleeskampioen 2018”. Deze
kampioen zal onze scholen vertegenwoordigen in een
vervolgronde, waarna duidelijk wordt wie de kampioen van
Westerveld zal zijn.
De finalisten waren: Renske van Cappellen, Tilia Vermeulen en
Maaike Krol.
En…….de winnaar was………TILIA VERMEULEN. Zij las het boek
“Ronja de roversdochter” op een mooie, duidelijke manier voor.
Van harte gefeliciteerd en succes in de volgende ronde!
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SCHOOLFRUIT
Het programma ‘Schoolfruit en groente’ start woensdag 12 november op onze
school.
Dit houdt in dat in de komende 20 weken op woensdag, donderdag en vrijdag voor
fruit en groente wordt gezorgd voor alle kinderen.
Meer informatie over EU Schoolfruit kunt u lezen op www.schoolfruiteu.nl
U kunt ook wekelijks lezen welk fruit er in de komende week op school geleverd zal
gaan worden. Vanaf dit jaar kunnen ook ouders zich opgeven voor een nieuwsbrief, gericht op
ouders. Hierin staat onder andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat ouders
hier rekening mee kunnen houden. Ouders kunnen zich voor de nieuwsbrief opgeven via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

HERFSTWANDELING
Afgelopen woensdag zijn de kinderen van alle groepen 1&2 met elkaar
naar het bos gegaan. Het was een gezellige herfstwandeling. De
kinderen uit de onderbouw werden geholpen door groep 5 en samen
gingen ze op zoek naar bijzondere vondsten in het bos. Ieder groepje
kreeg een eierdoos met daarop een aantal foto's van bijvoorbeeld een
dennenappel, een kastanje, een beukennootje of een herfstblad. De
groepjes zijn druk aan de slag gegaan met het verzamelen van de
verschillende spullen. Daarnaast hebben we ook verschillende prachtige
paddenstoelen gezien in het bos. Bij terugkomst hebben we in de klas
gekeken naar de vondsten van de kinderen. Het was een ontzettend geslaagde middag!

GROEPSDOORBREKEND WERKEN GROEP 1&2
De groepen 1&2 zijn deze week voor het eerst met z'n allen naar de gymzaal gegaan voor de gymles.
Alle leerlingen uit groep 1 hebben samen gegymd en alle leerlingen uit groep 2 ook. Groep 1 heeft
geoefend met het mikken en het balanceren. De kinderen uit groep 2 hebben geoefend met het
spelen van een spel en het klimmen en klauteren. Het was een leuke gymles, waarbij de kinderen uit
de verschillende groepen goed met elkaar hebben samengewerkt.
Daarnaast zijn we begonnen met het aanbieden van groeps-doorbrekende activiteiten op het gebied
van taal, rekenen en motoriek. De kinderen uit de verschillende klassen krijgen door één van de drie
kleuterleerkrachten in kleine groepjes extra activiteiten aangeboden die passend zijn bij de
ontwikkeling van de kinderen.

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
Bij deze nog even een herinnering voor de leerlingen en ouders van groep 7&8.
De voorlichting Voortgezet onderwijs vindt plaats op:
Datum: Maandag 12-11-2018, Plaats: OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22 te Havelte
Tijd: 19.20 uur tot 21.45 uur, U kunt twee presentaties volgen. Zorg ervoor, dat u op tijd bij de
presentaties aanwezig bent. De eerste presentatie start om 19.30 uur. In de pauze is er koffie/thee
en limonade. Deelnemende scholen:
•
R.S.G. Stad en Esch beroepencollege en lyceum, Meppel
•
R.S.G. Stad en Esch, Diever
•
C.S.G. Dingstede, Meppel
•
A.O.C. Terra VMBO-Groen, Meppel
•
R.S.G. Tromp Meesters Juniorcollege, Steenwijk
•
R.S.G. Tromp Meesters Vakcollege & C.S.G. Eekeringe, Steenwijk
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LEERLINGENRAAD
De verkiezingen zijn geweest. Welkom in de leerlingenraad
Apollonia Hermsen (groep 3), Anne Paarhuis (groep 4), Ryan
Kassies (Groep 5), Thomas Drost (groep 6), Britt Kuipers (groep
7) en Justin Gosevoort en Kirstin van Dijk (groep 8) .

EEN NIEUWE UITDAGING
Na heel wat jaren werkzaam te zijn geweest op verschillende scholen
binnen Westerveld ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en
werkomgeving.
Tot de kerstvakantie ben ik nog werkzaam op de Bosrank.
Bij deze wil ik ouders en collega’s bedanken voor de prettige
samenwerking en iedereen op de Bosrank alle goeds voor de toekomst
wensen!
Eppie Plat

TREFBALTOERNOOI
Het is weer zo ver… Het jaarlijkse trefbal scholentoernooi is weer in aantocht en
jullie willen natuurlijk alle in’s en out’s weten. Bij deze!
Wanneer? 14 november Waar? Sportzaal MFA, te Havelte
Inloop is vanaf 14.45 uur en de eerste wedstrijden zullen om 15.00uur starten.
Het toernooi zal rond 17.15 uur afgelopen zijn.
Daarna komt natuurlijk de finale! De twee beste teams van groep 5/6 en 7/8
gaan door naar de finale die wordt gehouden op 12 december, Sporthal De Hulsebosch Dwingeloo.
Ook hier, inloop vanaf 14.45 uur en eerste wedstrijden starten om 15.00uur.
Als laatste….. Dit jaar willen we ons ook focussen op Fair Play bij de kinderen. De teams kunnen Fair
Play-punten verdienen tijdens de wedstrijden. Het team met de meeste Fair Play-punten wint een
super leuk School Sport Pret Pakket!!
Natuurlijk geld dit ook voor de toeschouwers
Tot de 14de in november !
Sportieve groet, De beweegcoaches van Gemeente Westerveld.

En onze Korfbal teams hebben ontzettend goed gespeeld!!
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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
Van 16 tot en met 23 november worden docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren
opgeroepen om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons online gedrag en
mediawijze vaardigheden. Zodat we elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en de volgende stap
kunnen zetten richting een generatie die klaar is voor een mediawijze toekomst. Het thema dit jaar
is: ‘Heb jij het onder de duim?’
We onderzoeken waaraan je vandaag de
dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’
te noemen en stellen jong en oud de
vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’.

NIEUWE INSCHRIJVINGEN
In het begin van de week ontvangt u een nieuw inschrijvingsformulier voor uw kind(eren). Dit is
vanwege de AVG-wet. Wilt u deze z.s.m. ingevuld weer inleveren? Bij voorbaat dank.

HET GROENE PLEIN; zaterdag 10 nov. hulp gevraagd!
Hebt u al het prachtige
buitenlokaal gezien? Hier zijn we
als school heel blij mee! Nu moet
het gras en de aanplanting nog
goed aanslaan en dan hebben we
een prachtig amfitheater op onze
speelplaats! Zaterdagmiddag

10 november om half 2 willen
wij nog graag hulp van ouders
om de plantbakken leeg te
halen, zodat deze opnieuw
ingeplant kunnen worden. U komt toch ook; vele handen maken licht werk! Neemt u zelf
een schep of spade mee? Een kruiwagen is ook handig!

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
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Sint Maarten Feest

Clemenskerk Havelte
11 november om 11.00 uur
Alle kinderen en grote mensen
uit Uffelte, Havelte, Darp en Havelterberg

zijn welkom!
Dit feest is een initiatief van de Clemenskerk i.s.m.
de Veldwikke, de Bosrank en de mr.Oosterveldschool
info: aukjehwestra@gmail.com

Zie de bijlagen:
1. GRATIS SPORT: TALENT KARATE
MET AANMELDINGSFORMULIER

EN HIERONDER: GYM4GIRLS
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