
 
 

‘IN GOED OVERLEG WEET JE SAMEN HET MEEST’ 

   
NIEUWSBRIEF  

SCHOOLJAAR 2018-2019             OKT. 2018 
 

 AGENDA OKTOBER 2018 
 
Zie ook de 
schoolkalender…waar hebt u 
deze opgehangen?  

Oktober 2018 
 

1 oktober Week van de Ouder-Kind-Leerkracht gesprekken  

1 oktober Start van de bouw van een buitenlokaal op het plein! 

2 oktober Oud papier ophaaldag 

3 oktober Opening Kinderboekenweek op school; Welkom! 

4 oktober Dierendag 

5 oktober Studiedag van het Boswikke-team; kinderen vrij! 

10 oktober  School korfbal toernooi 

12 oktober Voorleeswedstrijd en kinderboeken-ruilmarkt 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

29 oktober GMR vergadering en OR 

30 oktober MR vergadering 

31 oktober  Luizenpluis 

  

 

 

INLEIDING  

Vanaf de zomervakantie gaan we nu alweer vier fijne weken naar school. 

 

Deze week starten de gesprekken van leerling, ouders en leerkracht. Een 

andere organisatie dan dat we gewend waren. Een gerichte 

kennismaking met het afstemmen van verwachtingen voor het komende 

schooljaar. Niet praten OVER het kind, maar MET het kind. Mocht u na 

het gesprek nog meer met de leerkracht willen bespreken, spreek dan 

gewoon nog een ander moment af; in goed overleg weet je samen het 

meest!  De ingevulde gesprekskaarten bewaren we op school en deze 

komen in volgende oudergesprekken weer aan de orde.  
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‘IN GOED OVERLEG WEET JE SAMEN HET MEEST’ 

Vijf gelijke dagen model; bent u er al aan gewend? Het is een mooi gezicht op school, alsof de 

kinderen picknicken in de klas. Wel ontstaan er soms discussies van ouders over de inhoud van de 

trommeltjes. Als schoolteam willen we ons vooral richten op goed 

onderwijs. Wij gaan er vanuit, dat ouders zelf wel weten hoe belangrijk 

gezonde voeding is voor opgroeiende kinderen. In de aankomende 

maanden mogen wij ook weer meedoen aan het project van  EU 

schoolfruit en het  groente programma. Van 12 november 2018 t/m 19 

april 2019 ontvangen wij als school weer drie gratis porties groente en 

fruit per leerling per week. Daarover later meer informatie. 

 

Vrijdag 5 oktober hebben de kinderen vrij. Op deze ‘dag van de 

leerkracht’ starten we als team met een nieuwe werkwijze op 

school. Wij sluiten ons aan bij Stichting leerKRACHT!  

Iedere dag samen een beetje beter… 

U kunt hierover meer lezen als u via google zoekt naar; Stichting 

leerKRACHT. Wij hebben er zin in! U krijgt hier later nog meer 

informatie over. 

 

Vandaag wordt er op het plein gewerkt aan het realiseren van een buitenlokaal. Het lijkt op een  

amfitheater. Hier kunnen straks prachtige buitenlessen worden gegeven!  

We wensen iedereen een fijne oktobermaand!    Namens het team; Rita    

 

EVEN VOORSTELLEN 
Ook dit jaar is er weer schoolmaatschappelijk werk aanwezig op de Bosrank en Veldwikke. Vorige 

jaren was mijn collega Lammert van der Wal op de Bosrank aanwezig. Hij is nu naar een andere 

school gegaan en ik neem het van hem over. Ik ben Mara Denkers, ben 39 jaar en woon in Diever. Ik 

werk als schoolmaatschappelijk werker in Meppel en de gemeente Westerveld. Ook op de Bosrank 

ben ik eerder werkzaam geweest. Ik heb erg zin om weer te starten. Naast het maatschappelijk werk 

geef ik ook met mijn collega Ellen Dekker sociale vaardigheidstrainingen en Kies groepen (kinderen in 

Echtscheidingssituaties). Kies is voor alle kinderen die te maken hebben (gehad) met scheiding van 

hun ouders. 

Wat doet een schoolmaatschappelijk werker? 

Een schoolmaatschappelijk werker biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 21 

jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen 

van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de 

interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks 

contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. 

Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld: 

* uw kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt. 

* uw kind is de laatste tijd erg stil en u komt er maar niet achter wat er aan de hand is. 

* uw kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt. 

* uw kind zit met vragen en/ of heeft verdriet, omdat er iemand in het gezin of familie is overleden. 

* uw kind zit met vragen en/ of heeft verdriet, omdat ouders gaan scheiden. 

* u heeft als ouders opgroei –en opvoedvragen 

Zonder toestemming verstrekt het school Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. 

Als u vragen heeft kunt u ons bellen of mailen. In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er 

altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor van Welzijn 

Mensenwerk (085-2731444). 

Vriendelijke groet, 

Mara Denkers (06-24917441)/ m.denkers@welzijnmw.nl 
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‘IN GOED OVERLEG WEET JE SAMEN HET MEEST’ 

LUIZENPLUIS 
In dit schooljaar zijn er wel weer hoofdluizen ontdekt bij kinderen. Houdt u ook 

zelf controle hierop? Wel graag melden op school als u deze kriebelbeestjes hebt 

ontdekt.  

 

 

BEWEEGACTIVITEITEN 
Van Tim Jansen | Beweegcoach en JOGG-regisseur | Team Maatschappelijk Welzijn 

Schoolkorfbaltoernooi 

Op 10 oktober vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi weer plaats. Ook dit jaar is het weer op het 

korfbalveld in Uffelte (tegenover de Oosterveldschool). We rekenen op veel deelname, zodat we er 

een sportief en gezellig evenement van kunnen maken. Geef je op via je eigen basisschool vóór 20 

september en kom meedoen met een team van je school. We beginnen om 14:30 uur, dus zorg dat je 

er dan bij bent!  

Survivalcursus Root In Nature 

Wegens grote belangstelling bied Roots In Nature een tweede survivalcursus aan in het najaar. Lijkt 

het je leuk om mee te doen? Je leert onder andere hoe je vuur moet maken met alleen maar een 

vonk van een magnesium stick. Ook leer je hoe je een echte waterdichte hut moet maken met takken 

en bladeren. Verder behandelen we eetbare planten en een stukje eerste hulp bij ongelukken. Als je 

de cursus veilig en goed afrond krijg je, je eigen mes mee naar huis. Bij twijfel wordt er eerst met je 

ouders overlegt. De cursus loopt van 3 oktober tot en met 7 november op de woensdag middag 

vanaf 14.00 uur. In de herfstvakantie ben je vrij. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden 

op www.rootsinnature.nl  

Scholierencross DOS AVD 4-12 jaar (27 oktober) 

Als onderdeel van de welbekende AVD-Cross en de Dwingelderveldloop van DOS AVD wordt dit jaar 

op 27 oktober ook een Scholierencross georganiseerd voor 4-12 jarigen! Scholieren tot 12 jaar uit de 

regio kunnen zich aanmelden, om vervolgens kleine rondjes van 500 meter over het parcours van de 

cross te rennen. Het parcours is variërend (door bos, over steen etc.) en is voor iedereen 

toegankelijk! Wil je hieraan meedoen, stuur dan een e-mail naar Joost Poot: papajo@home.nl 

 

 

 

NATIONALE 

SPORTWEEK 

Ook wij deden mee aan de 10@10 

challenge op woensdag 26 

september. Tien minuten  extra 

bewegen op het schoolplein om 

10.00 uur. Hinkelen, parcours, 

voetballen, touwtje springen, enz. 

En ondertussen ook nog genieten 

van een lekker zonnetje.  
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‘IN GOED OVERLEG WEET JE SAMEN HET MEEST’ 

 

  

DE MEERGROEP 
De meergroep, wat is dat? Hoe verloopt de plaatsing en waarom? 

In ons onderwijsteam Bosrank / Veldwikke vult elke leerkracht in oktober voor zijn eigen groep de 

Sidi signaleringslijst in. Het Sidi protocol is een instrument om kinderen met een vermoedelijke 

ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Dit gebeurt in eerste instantie door middel van observaties in 

de groep. 

Wanneer de lijsten door de leerkracht zijn ingevuld, volgt er indien nodig een gesprek tussen de 

leerkracht(en), de intern begeleider en de hoogbegaafdheidspecialist. Hierbij worden de kinderen, 

die d.m.v. de Sidi lijsten opvallen, besproken. 

Deze ‘opvallende’ kinderen vullen zelf een lijst in en ook krijgen ouders een vragenformulier om in te 

vullen, als deze niet al eerder is ingevuld. Het kan zijn dat er een verandering heeft plaatsgevonden in 

de prestaties of ontwikkeling van het kind. Bij twijfel wordt de vragenlijst opnieuw ter invulling 

meegegeven. Ook vult de leerkracht in een specifiek formulier de onderwijsresultaten in. Al deze 

lijsten samen vormen een goed beeld van het welzijn en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. 

Bij een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong is er voor het kind de mogelijkheid aan de meergroep 

te gaan deelnemen onder leiding van Martijn Nouwens. Dit is een relatief klein groepje van 10 tot 15 

leerlingen vanuit ons onderwijsteam. Hierbij staat omgaan met gelijkgestemden centraal, maar zeker 

ook leren van en met elkaar. 

Na evaluaties van afgelopen jaren, kiezen we ervoor dat deze specifieke leerlingen (doelgroep: groep 

5, 6, 7 en 8) tegelijk uit de klas aan het werk gaan gedurende anderhalf uur per week. De leerlingen 

werken op deze momenten op donderdag met ‘De Pittige Plustorens’. Dit is een adaptieve methode, 

waarbij het stimuleren van de individuele creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen, maar ook 

samenwerking binnen verschillende activiteiten centraal staat. In deze bijeenkomsten wordt het 

Pittige Pluswerk besproken, wat de leerling tijdens de zelfstandige werktijd in de klas, maar ook in de 

meergroep bijeenkomst kan maken. Ook instrueert, reflecteert en evalueert de leerkracht met het 

kind de opdrachten. 

Wanneer er een opvallend verschil is tussen de intelligentie 

en het sociaal welbevinden, komt een kind in aanmerking 

voor extra begeleiding buiten de groep door de 

hoogbegaafdheidspecialist. Hiervoor wordt gewerkt met 

“De kracht in jezelf” om een positieve mindset te 

ontwikkelen, gericht op de eigen ontwikkeling, het 

zelfbeeld en motivatie vanuit het kind. 

Voor de leerlingen van de onderbouw en middenbouw is 

ook allerlei materiaal beschikbaar. Er wordt voor de gesignaleerde kinderen verrijkt met behulp van 

speelleermateriaal uit de Levelboxen. Hierin vind je rekenmateriaal, taal- en leesmateriaal, maar ook 

leerspellen voor het versterken van ruimtelijk inzicht, vergroten van denkstappen en het vergroten 

van het doorzettingsvermogen. 

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u natuurlijk altijd bij mij terecht. Loop gerust eens binnen! 

Martijn Nouwens  

 

 

          Hebt u de email al gelezen over de Kinderboekenweek? 
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GVO 
Ik wil mij graag even voorstellen:ik ben Marijke Bos, leerkracht GVO 

,Godsdienstig Vormings Onderwijs. Ik woon in Havelterberg. Ik ben getrouwd en 

heb 4 kinderen . 

Met veel plezier geef ik, GVO- les aan kinderen uit groep ,6, 7, 8. 
De leerlingen zijn enthousiast en ik vind het fijn om hun les te geven. 
Betekenisvolle verhalen 
In mijn lessen wil ik de kinderen laten ervaren wat het geloof in God kan 
betekenen, voor mensen van toen en kinderen van nu. Ik vertel hen Bijbelse 

verhalen, waarna we op ontdekkingsreis gaan naar de betekenis. Wat heeft een verhaal ons te 
vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas, thuis of wat je ziet in de wereld? 
De ervaringen van de mensen van toen, verbind ik aan de levenservaringen van de kinderen. De 
kinderen praten dan ook altijd over hun eigen ervaringen en hun mening. De kinderen komen zelf 
ook vaak met vragen.De thema s in de verhalen gaan o.a. over: vrede, vertrouwen, liefde, 
vriendschap, geloof, verwachting, verwondering ,waardering ,respect, samen , geven en ontvangen. 
We vieren feest met Kerst, Pasen en Hemelvaart en Pinksteren en de kinderen horen wat die feesten 
betekenen. De leerlingen ontdekken ook het verhaal achter de feestdagen, symbolen en rituelen in 
diverse religies. 
Persoonlijke vorming 
Tijdens de GVO-lessen is ontmoeting en gesprek belangrijk. 
Wat vindt, voelt en gelooft het kind? Welke waarden en normen zijn belangrijk? Aan de hand van de 
verhalen krijgen de leerlingen gereedschap om hun eigen visie te verwoorden. In de lessen leren ze 
om daarbij respect te hebben voor anderen en voor de manier waarop zij in het leven staan. Ze leren 
om positief met anderen om te gaan, anderen te helpen en te bemoedigen. 
Betrokken en betrouwbaar 
In een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen de kinderen aan elkaar én aan mij hun eigen verhaal 
vertellen. Daarbij is het belangrijk, dat ze zich veilig voelen. 
De GVO-lessen zitten vol met verwerkingsvormen als, muziek, liedjes, spel en toneel, tekenen, 
filmpjes kijken, knutselen en interessante werkbladen. In een persoonlijke map worden de 
werkbladen, verhalen en tekeningen bewaard. Aan het einde van het jaar krijgen ze de map mee. 
Leuk om thuis nog eens te bekijken. 
Hebt u vragen of wilt u mij graag persoonlijk spreken, elke donderdagmiddag ben ik op school. Kom 
gerust langs. U mag mij ook bellen , telnr;0521514382 

 

 

 

 
 
 

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 – Telefoon 06 18068613 

  

 

 

 

HAVELTE EN OMGEVING 
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 DE KLEDINGBEURS HAVELTE STAAT WEER VOOR DE DEUR!!! 

Deze beurs draait niet zonder vrijwilligers: Wilt u ons helpen? Mail dan naar 
info@kledingbeurshavelte.nl 

-Donderdag 4 oktober van 19.00 uur tot 22.00 uur (sorteren van kleding) 

-Vrijdag 5 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur (tijdens de kledingbeurs) 

-Zaterdag 6 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur (opruimen) 

laat het dan even weten liefst voor 29 september. Graag met vermelding van uw naam + wanneer u 
kunt helpen. 

Meerdere keren helpen mag uiteraard ook. 

De opbrengst van de beurs word besteedt aan leuke activiteiten voor de Havelter jeugd, bv. 
Oranjefeest, dorpsfeest, kerstmarkt, kroamschudden etc. 

FB: Kledingbeurs Havelte www.kledingbeurshavelte.nl Twitter: @kledinghavelte 

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 

 

Popshop music4you; Samen muziek 

maken 

 

Bespeel je tenminste één jaar een muziekinstrument? 
Wil je samen met leeftijdgenoten muziek maken?  
Dan is popshop music4you echt iets voor jou! 

 

Muziekvereniging de Bosnimf uit Havelte organiseert een muziekworkshop. 

Tijdens deze workshop worden, onder begeleiding van een professionele 
bandleider, een aantal popsongs ingestudeerd en wordt er geïmproviseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan de zomerhit  Havana van Camila Cabello en 

One Kiss van Dua Lipa. 

Voor wie?  

Iedereen die een blaas-, strijk-, slag-, toets- of snaarinstrument bespeelt en 
minstens een jaar les hebt. Ook als het je leuk lijkt om in een popband te zingen, 

ben je welkom. 
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Waar?  
Ontmoetingscentrum de Veldkei, Veldkamp 77, te Havelte.  

Wanneer? 

Vijf maandagmiddagen,  8,15+29 oktober en 5+12 november, van 17.00 tot 
18.00 uur. 

Schrijf je nu in!  

Stuur uiterlijk 5 oktober een e-mailtje naar info@debosnimf.com  Vermeld welk 
instrument je bespeelt, hoe lang je les hebt en welke school, klas of groep je zit. 

Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een verzoek om een 
bijdrage van 15 euro.  
Vragen? 

Mail die dan naar: info@debosnimf.com 
0521-341496  06-55840586 

 

Nieuw bij survivalrun Havelte: 
 

Mini Survivalrun voor kinderen van 6-8 jaar oud die willen beginnen met Survivalrun. 

 

We starten met drie gratis proeflessen vanaf dinsdag 18 september. Bij succes zullen we 

deze training verder doorzetten. 

 

Trainingstijd is 17.30 tot 18.30 uur op dinsdag. 

 

Opgave kan via info@survivalhavelte.nl onder vermelding van MINI, naam en leeftijd... 

 

Stuur deze info gerust door aan andere geïnteresseerden door! 
                     

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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