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INLEIDING
Eén maand van 2019 is alweer voorbij!
Sommigen deden fanatiek mee aan de griepgolf. De griep zorgde soms voor bleke leerling-gezichten
boven de Cito-toetsen. Gelukkig zijn de uitslagen van de Cito-toetsen vooral bedoeld voor de
leerkrachten om te kunnen analyseren welke oefenstof nog extra aangeboden moet worden of
welke oefenstof al goed wordt beheerst door de groep. Wat gaat dat betekenen voor het
onderwijsaanbod? Op welke wijze? Meer of minder tijd aan besteden? Welk kind moet extra
oefenstof worden aangeboden of kan beter extra uitdagingsstof aangeboden krijgen? Een mooie
puzzel steeds, die gemaakt kan worden met de Cito-toetsen als signaalfunctie.
In week 7 zullen de leerling-ouder gesprekken plaatsvinden.
En dan in week 8 fijn een week voorjaarsvakantie! De
Onderwijsbonden roepen het onderwijzend personeel op
om op 15 maart te gaan staken. Hierover later meer
informatie. Binnen school werken we als Boswikke-team
prettig met het veranderconcept van Stichting leerKRACHT.
Het levert ons mooi onderwijs op; samen iedere dag een
beetje beter! Rita

Mijn naam is Melissa Prins. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Nieuwleusen.
Misschien heeft u mij al eens zien lopen in school. Met veel plezier zal ik
lesgeven aan groep 5. In mijn vrije tijd speel ik saxofoon, lees ik graag en vind
ik het leuk om te mountainbiken. Mocht u vragen voor mij hebben of vindt u
het leuk om even kennis te maken, loop dan gerust binnen!
Met vriendelijke groet, Melissa Prins

DANSWORKSHOP GROEP 1/2
We hebben met groep 1 en 2 de voorstelling "Bang mannetje" (naar het
gelijknamige prentenboek van Mathilde Stein & Mies van Hout)
bekeken met alle kinderen van groep 1 en 2. Voorafgaand aan deze
voorstelling kregen de kinderen een dansworkshop van een dansdocent
van Scala. Deze workshop was superleuk. De kinderen deden goed mee en konden zich goed inleven.
Aan het einde van de workshop werd er een paar minuten geluisterd naar een stukje klassieke
muziek. Hierbij moesten de kinderen stil liggen met hun ogen dicht. Sommige lagen heerlijk te
genieten, anderen vonden stil liggen het moeilijkst van alles...Na de voorstelling volgt er een tweede
workshop dans. Leuk om zo kennis te kunnen maken met een nieuwe discipline..
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UITSTAPJE BOERDERIJ GROEP 8
Op 28 januari ging groep 8 naar de boerderij in Lheebroek.
We kregen eerst een rondleiding van de boerin over het erf.
We gingen ook zelf roomboter maken met slagroom. We
moesten heel hard en lang schudden. Daarna mochten we
het zelf proeven op een ontbijtkoek. Toen kreeg elk groepje
een papier en daar stonden vragen op. Je kon naar de kalfjes,
de stal met de melkkoeien, de melkstal en naar de grote
trekker. Ze hadden veel kalfjes en er was er 1 met een
hazenlip. Er waren ook veel kinderen die hun vingers in de
bek van de kalfjes durfde te steken. We mochten zelf in de
melkstal en ze hebben een draaimelkstal en daar kunnen 40
koeien in. Bij de melkkoeien kon Lysanne ( zus van Rosalie)
veel vertellen. Er was ook een hele grote trekker en daar
mochten we zelf in zitten. En om 12 uur waren we weer op
school. Rosalie & Suze

OPROEP..
Wie o wie…kan ons komen helpen? Vaders,
moeders, opa’s of oma’s…
In de gang bij de kleuters willen wij graag timmerwerk om
hier een winkel / huisje te kunnen creëren, zodat de kleuters
hier uitgedaagd worden tot mooi spel. Wie kan / wil ons
hierbij helpen? Opgeven bij de leerkrachten van de
onderbouw. Uw hulp, zal super gewaardeerd worden!

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Alle leerlingen krijgen op 8 februari het rapport mee naar
huis. Op deze dag staat ook het ouderportaal van
Parnassys open voor ouders/verzorgers van leerlingen van
groep 3 t/m 8. U kunt informatie via de groepsleerkracht
krijgen als dit niet lukt.
Dit schooljaar werkt een werkgroep aan het verzorgen van
een nieuwe rapportvorm. Dit zal in het komende schooljaar
ingaan.
In de week van 11 februari staan de oudergesprekken
gepland. De uitnodigingen worden in de komende week
verzonden.
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DISCO-AVOND GROEP 7&8
De disco-avond was heel gezellig!
Het thema was carnaval.
Je kon stemmen op de mooist verklede jongen en het
mooist verklede meisje.
Die winnaars werden maandag bekend gemaakt. De
derde prijs is gewonnen door Kirstin en Evelien, zij
waren samen verkleed.
De tweede prijs werd gewonnen door Nora en Esmee,
een gedeelde prijs.
De eerste prijs werd gewonnen door Marc.
Er was lekkere snoep en chips, ook genoeg. Er was ook genoeg drinken.
Bijna iedereen was verkleed, iedereen zag er leuk uit.
De meesters en de juf waren ook leuk verkleed.
Het was heel leuk!!

OPROEP VAN DE OUDERRAAD
2x per jaar wordt er in het dorp een flyer verspreid waarop de ophaaldata
voor het oud papier staan vermeld. Hierop is plaats voor 2 advertenties.
Graag willen we ieder jaar ouders met een (kleine) onderneming in het
verspreidingsgebied de kans bieden hierop te adverteren.
Voor 75 euro kan uw bedrijf(je) hierop komen te staan. Heeft u hier
belangstelling voor, stuur dan een mailtje aan:
wbrigit@ziggo.nl
Bij meerdere aanmeldingen zullen we er 2 uitloten en de overige het jaar
erop benaderen.

OPEN HUIS
RSG Tromp Meesters (locatie
Stationsstraat) en CSG Eekeringe
Woensdag 6 februari
Van 14.30 uur tot 21.30 uur
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
We hebben op beide locaties vier centrale momenten waarop het Open Huis start en waarbij we u
van harte welkom heten.
Deze momenten zijn zo gepland dat u beide locaties kunt bezoeken om een goed beeld te krijgen van
"de ondernemende school" en wat ze te bieden heeft.
We ontvangen u graag op één van de vier onderstaande tijden om uw bezoek aan ons Open Huis
goed te starten.
Heel graag tot dan!
14.30 uur startmoment 1
16.15 uur startmoment 2
18.00 uur startmoment 3
19.45 uur startmoment 4
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Havelte en omgeving
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
TIP: Doe hier mee met onze online quiz over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.
Startdatum: woensdag 13 maart 2019
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22 7971 BC HAVELTE









De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-. Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de
leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw
keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
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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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