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KALENDER DECEMBER
5 december
12 december
12 december
20 december
21 december

Sinterklaasfeest; leerlingen 12 uur vrij
Fietscontroles VVN
Finale trefbal
Kerstviering Bosrank
Start kerstvakantie 12.00 uur

INLEIDING
De decembermaand is gestart. Een maand met veel gezelligheid op school. De kinderen, de
teamleden en helpende ouders zijn druk in de weer om de feesten te doen slagen. Spanning
ten top: Komt Sinterklaas wel? Er was in ieder geval al wel een rommelpiet op school. Zelfs
in mijn kantoor waren rommelpieten
actief geweest! Als Sinterklaas weer
vertrekt, moeten die rommelpieten maar
mee naar Spanje! En binnenkort wordt de
hele school alweer omgetoverd in
kerstsfeer. Donderdagavond 20 december
vieren we het kerstfeest op school. We
vinden het als schoolteam fijn als u ook
komt kijken naar de intocht van
Sinterklaas op school en dat u op de school-kerstavond met ons de kerstsfeer komt proeven.
Vrijdag 21 december om 12.00 uur start de kerstvakantie. We hopen, dat iedereen dan kan
gaan genieten van fijne feestdagen thuis. Maar eerst wens ik u nog een ‘koude’
decembermaand met veel ‘warme’ lichtpunten. Rita
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AFSCHEID JUF EPPIE EN KOMST NIEUWE
LEERKRACHTEN
Eppie Plat start met ingang van het nieuwe jaar in een nieuwe
werkkring. Ze neemt woensdag 19 december afscheid van de kinderen.
We wensen haar veel succes in haar nieuwe werk en danken haar voor
de inzet voor OBS De Bosrank.
Voor groep 6 komt een nieuwe leerkracht naast Wanda werken;
Hansfried Broos. Hansfried heeft enkele jaren geleden ook in De
Bosrank gewerkt. Ook in groep 7 komt per januari een vaste vervanger werken voor Geke;
Suzanne Booij. Geke voert vanwege gezondheidsredenen in de komende tijd andere taken
uit op school. Suzanne komt 4 dagen per week. Ze gaat ook in andere groepen werken in
het kader van de ‘werkdrukregeling’. Het is in deze tijd moeilijk om goed personeel te
krijgen, maar het is ons weer gelukt!

CONCLUSIES EVALUATIE CONTINUROOSTER
Vlak na de start van het schooljaar hebben de ouders, leerkrachten en de leerlingenraad de
mogelijkheid gekregen om middels een evaluatieformulier de eerste ervaringen met het
continurooster te delen. We hebben van de ouders 72 reacties en van de leerkrachten 14
reacties ontvangen. Over het algemeen zijn de reacties zeer positief. Zowel van de ouders,
leerkrachten als van de leerlingenraad.
Hieronder een aantal items – ter verbetering - die meerdere malen benoemd zijn;
Ouders: * Iets langere etenstijd zou fijn zijn.
Leerkrachten: * Graag meer tijd om collega’s te spreken.
De Leerlingenraad geeft aan, dat ze tevreden zijn met de
tijden, de etenstijd als lang genoeg ervaren en dat vooral de
leerlingen nu beter hun tijd kunnen indelen.
In de MR zullen deze aandachtspunten met de directie
besproken worden.
Vanzelfsprekend kunnen we niet alle reacties in een kort
verslag verwerken. Mocht u als ouder of leerkracht een
vraag hebben over de uitkomsten van de evaluatie, kunt u
altijd contact opnemen met Rita Lorkeers of Rob Beekmans. Alle formulieren en het
totaalbeeld liggen ter inzage in het kantoor van Rita Lorkeers.
Namens de MR; Rob Beekmans.

SCHOOLFRUIT
Inmiddels genieten we alweer twee weken van het schoolfruit op
woensdag, donderdag en vrijdag. Op de website kunt u vinden wat
wij eten op welke dag. Freshweb is onze leverancier.
Op de website vind je alle informatie, leuke suggesties voor traktaties en weetjes omtrent
groenten en fruit. https://schoolfruit.nl/ouders/
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STAGE LOPEN OP ONZE SCHOOL
Regelmatig zijn er stagiaires bij ons op school in diverse groepen. Dit kunnen studenten zijn
van de PABO die ook lessen moeten verzorgen. Meester Frank loopt dit schooljaar stage bij
ons in groep 3 en groep 7. Juf Jolein is op dinsdag en donderdag bij ons voor de gym.
Ook worden wij regelmatig benaderd voor een snuffelstage. Oud-leerlingen,
die bijvoorbeeld willen onderzoeken of een baan als juf of meester iets voor
hun is.
Zo was Lars Schulting laatst een week in groep 8. Hij schrijft hieronder zelf
een verslag van zijn ervaringen:
Mijn stage week hier op de Bosrank!
Het is nu vrijdag de laatste dag van mijn stage, Ik heb 5 dagen meegelopen met groep 8 van
Jeroen Kleene en Ramon Mones en ik heb op dinsdag en donderdag mee geholpen met de
gymlessen, Ik zit zelf in klas 3 van stad en Esch en hoorde dat ik een stage mocht doen en ik
had direct de bosrank gebeld omdat het mij leuk leek stage te lopen op mijn eigen
basisschool. Ik vond het een leuke en leerzame week. Het is leuk om op mijn oude
basisschool te zijn, maar nu als een docent in plaats van een leerling. Ik vond het leuk om
met de kinderen te werken, want de meeste kinderen ken ik al en dan is het extra leuk om
een weekje hun leraar te zijn.

CIRCUS
De kinderen van groep 3 tot en met 5 hadden geluk. Zij
mochten in de gymzaal een circusvoorstelling bezoeken
verzorgd door de studenten van Windesheim.
We zagen kikkers die touwtje springen, flamingo’s op
éénwielers en zo kwamen diverse dieren in
verschillende acts voorbij.
Bedankt studenten Windesheim!

TREFBALTOERNOOI
Op woensdag 14 november was het trefbaltoernooi voor
groep 5&6 in de sporthal. De schedelkrakers (groep 5), de
Sappige Ballen Knallers (groep 6) en de Pizza Billen zijn door
naar de volgende ronde van de trefbal. De groepen 5&6
werden gehusseld, omdat ze iedere wedstrijd tegen elkaar
moesten spelen door het uitvallen van een andere school.
Hierdoor waren de groepen evenredig verdeeld. Zij werden
ook totaalwinnaar en mogen in december opnieuw spelen tegen andere scholen.
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OUD PAPIER 2019
De flyer krijgen jullie natuurlijk binnenkort ook in de brievenbus! Maar op de volgende data
in 2019 komen we weer het oud papier ophalen:
8 januari
5 februari
5 maart
2 april
14 mei
11 juni
9 juli

FIETSCONTROLES VVN
Op welke punten wordt een fiets gecontroleerd tijdens een VVN controle?
“Bij een fietscontrole wordt de fiets gecontroleerd op de wettelijke eisen en
op de eisen die Veilig Verkeer Nederland stelt. De 'VVN-eisen' zorgen voor
extra veiligheid. Een fiets die naast de wettelijke eisen ook voldoet aan de
'VVN-eisen' mag een OK-sticker voeren. Om de fiets te controleren hebben we
een controleformulier ontwikkeld. Bekijk ook eens dit leuke filmpje hierover.” – www.vvn.nl

EXTRA VRIJE DAG; VRIJDAG 25 JANUARI !!
Vrijdag 25 januari gaat het gehele schoolteam naar de Nationale Onderwijs Tentoonstelling
in Utrecht. ‘De sleutel voor beter onderwijs’, dat is het thema van de NOT 2019. We gaan
hier de nieuwste klasmaterialen en leermiddelen bekijken, deelnemen aan interessante
workshops en de nieuwste innovaties ervaren. We hopen in ieder geval met goede
informatie over het rekenonderwijs, het vak Engels, observatie-instrumenten en vormen van
rapporten/portfolio’s terug te komen in Havelte. Dit betekent dat alle kinderen van OBS De
Veldwikke en OBS De Bosrank op deze dag vrij van school zijn. Vermeldt u dit zelf op de
schoolkalender?

TYPE-LES
Ook dit jaar kunnen de leerlingen in groep 6, 7 en 8 weer vanaf
maart op woensdagmiddag typelessen krijgen in OBS De
Bosrank. Dit wordt na schooltijd georganiseerd door de
organisatie ‘Typetuin’. De school biedt hiervoor de ruimte aan. De
startdatum is woensdag 13 maart 2019 van 15.45 uur tot 16.45 uur in de Bosrank. Het zijn 8
groepslessen. Meer informatie kunt u hierover vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief en op

www.typetuin.nl/klassikaal.
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OP STAP
Op woensdag 28 november zijn de kinderen uit
groep 1&2(b) met meester Tim en juf Joke op
uitstapje geweest. ‘S ochtends zijn we in de kring
begonnen met wegen van kruidnoten in de kring.
‘S middags zijn we met de hele klas naar de markt
geweest om daar echte pepernoten te kopen.
Wat is het verschil tussen een pepernoot & een
kruidnoot? De bakker gaf uitleg aan de leerlingen
van groep 1&2. Van de bakker kregen we
daarnaast allemaal een koekje om te proeven.
Daarna zijn we naar de supermarkt geweest om
mandarijnen te wegen. Hoe werkt dat eigenlijk?
Wat betekent 1+1 gratis? Hoeveel moeten we betalen? Wat weegt het zwaarst? Na het
afrekenen bij de kassa zijn we met elkaar terug naar school gelopen. Het was een geslaagde
middag!

THEMA OP WIELEN
De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen
periode gewerkt over de hulpverleningsdiensten
tijdens het thema Op wielen van onze
leesmethode Lijn 3. En waar leer je meer dan in
de praktijk zelf? Zo gingen we met z’n allen op
excursie naar de brandweerkazerne en kwam
vrijdag de wijkagent bij ons in de klas.
Van te voren bedachten we goede vragen zoals:
“Waarom staan er strepen aan de zijkant op de
112-voertuigen?”

NAAR DE BOERDERIJ
Groep 6 is op excursie geweest naar de educatieboerderij Benning. We kregen eerst een
rondleiding door boerin Dorien waarbij ze van alles vertelde over het bedrijf. We hebben
pasgeboren kalfjes en heel veel koeien gezien, de draaimelkstal, de biogasinstallatie, de
pony en de geiten. We hebben zelf boter geschud en hebben met opdrachtkaarten van alles
ontdekt. Het was een leuke en leerzame ochtend. Hulpouders en –opa bedankt!
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KINDERPOSTZEGELS
Eind september hebben de kinderen in groep 7 hun uiterste best
gedaan voor de Kinderpostzegelactie. Hiervoor hebben ze tijdens hun
missie kinderpostzegels, kaarten en andere artikelen gepresenteerd bij
mensen aan de deur en eventueel de bestelling opgenomen voor
Stichting Kinderpostzegels Nederland.
De opbrengst wordt gebruikt voor verschillende doelen die aansluiten
bij het thema “Een goed thuis voor ieder kind”. Youtuber Dylan Haegens
heeft de kinderen op weg geholpen aan de hand van inspirerende
filmpjes met uitleg. Onze kinderen hebben enorm hun best gedaan en samen een bedrag
van maar liefst € 3.462,65 opgebracht. Gemiddeld zo’n € 130,- per leerling! Goed gedaan
Kanjers!

PIETENGYM
Nadat de rommelpiet donderdag 29
december een bezoekje aan onze
klassen heeft gebracht, zijn we
begonnen met de jaarlijkse
pietengym. De kinderen mochten
verkleed naar school komen. In de
gymzaal stonden allerlei onderdelen
klaar voor de kinderen om een echte
‘piet’ te worden. Lopen over de hoge
daken, zaklopen, slingeren van dak
naar dak, springen als Amerigo,
pakjes in de schoorsteen mikken en
gezellig dansen met elkaar. Samen
gymmen met de kinderen van
Doomijn. We kijken terug op een
sportieve pietengym en willen juf
Jolein bedanken voor de
voorbereidingen. Alle kinderen van
groep 1 tot en met 4 hebben na
afloop een echt pietendiploma ontvangen.

ANNEKE TIJDELIJK AFWEZIG
Anneke, de Intern Begeleider van OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke is door een hernia
geveld. Ze ligt in het ziekenhuis te wachten op een operatie, die haar van de rugpijn af kan
helpen. We wensen haar sterkte! Totdat ze weer hersteld is of dat er vervanging voor haar is
gevonden kunt u bij de leerkracht van uw kind of bij Rita terecht voor ‘zorgvragen’ of andere
IB-info/vragen.
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GELD KLEDINGBEURS
Oh, wat zijn we blij! We hebben als school een
sponsoring ontvangen van de Kledingbeurs. Deze
bijdrage hebben we gebruikt om een mooie bank aan te
schaffen.
Onze teamkamer is omgetoverd tot een gezellige kamer
en eventueel kan hier ook even een leerling op liggen, die
zich niet zo fit voelt.
Het draagt bij aan een warm welkom voor iedereen in
onze school. Dankjewel voor deze bijdrage!

Havelte en omgeving
Wij dagen jullie uit om het meest lekkere, leuke en gezonde gerecht van de gemeente
Westerveld te bedenken!
Bedenk (thuis) een gezond recept en stuur deze op! Jullie recepten
kunnen tot vrijdag 7 december worden ingediend voor deelname aan de
kookwedstrijd. Per gemeente beoordeelt een heuse vakjury - bestaande
uit een kok, beweegcoach en een wethouder - de inzendingen. Zij
bepalen half december welk gerecht het meest lekker, vers, regionaal,
gezond en betaalbaar is. Het winnende recept komt op de kaart te staan
van het deelnemende restaurant in de eigen gemeente. Als jij wint dan
wint jouw hele schoolklas een kookworkshop onder begeleiding van een chef-kok! Alle
winnende gerechten uit de 12 Drentse gemeenten worden gebundeld in een kookboek.

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
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