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KALENDER JANUARI 2019                                       
 

 

21 december  
8 januari 
9 januari 

18 januari  
23 januari 
31 januari 

                               1 februari  
 

 

Start kerstvakantie 12.00 uur 
Oud papier 
Luizencontrole 
Disco avond groep 7&8 
Start Nationale Voorleesdagen 
Voorstelling Onderbouw 
Spelavond groep 1&2 
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INLEIDING     
Het was een gezellige decembermaand op school. Het Sinterklaasfeest was lekker spannend. 
Het Kerstfeest was sfeervol. Wat fijn, dat we met zoveel mensen samen het kerstfeest 
hebben gevierd!  Veel mensen hebben hard gewerkt om deze schoolfeesten te doen slagen. 
Wat was de school met het Kerstfeest prachtig in feeststemming versierd; en wat een 
prachtige/heerlijke hapjes hebben we met het kerstdiner gegeten!  
 
Het schoolteam wil ik hierbij op het eind van 2018 extra bedanken.  ‘Steeds zet iedereen zich 
enthousiast in en heerst er een goede werksfeer!’ Graag wil ik dat kinderen, 
ouders/verzorgers en team trots zijn op ‘onze OBS De Bosrank’! Dat vraagt ieders positieve 
inzet en tips zijn altijd welkom! Ook voor u als ouders/verzorgers telt, dat vragen, ideeën en 
opmerkingen altijd welkom zijn. Loop gerust binnen of bel even voor een afspraak. Dat praat 
meestal fijner dan per email, deze gebruik ik alleen voor korte berichten.  
 
Vanuit de media zal iedereen weten, dat er een tekort aan leerkrachten is. Daarover meer 
informatie in de bijlage van de Voorzitter van College van Bestuur van Stichting Talent 
Westerveld. Ook nu er op onze school wisselingen zijn ben ik blij, dat we goede vervangers 
hebben kunnen vinden. Het is een tijd waarin onderwijspersoneel ruime keuzes heeft in 
werkaanbod. We doen steeds onze uiterste best om kwalitatief goed personeel te houden. 
Met zo’n mooie school, als die van ons, gaat dat vast lukken! 

 
Het is maar goed, dat de kerstvakantie nu start, zodat iedereen lekker 
kan gaan uitrusten; er zijn op dit moment veel zieke kinderen. Vanaf 
deze plek wens ik iedereen een gelukkig Nieuwjaar met veel positieve 
energie waarin we kunnen genieten van en met onze fijne 
kinderen/leerlingen.      

                                                                                                   Rita 

 
 
 

SINTERKLAASFEEST 
Dansend en zingend op het plein werd Sinterklaas welkom geheten door alle kinderen van 
groep 1 tot en met 8 en de kinderen van Doomijn. Er waren gelukkig veel hulpsinterklazen 
en hulppieten.  
Daarna bracht Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek aan de onderbouwgroepen. De 
bovenbouwgroepen genoten deze ochtend van de surprises en de pietengym.  Het was weer 
een geslaagde 5 december op school! 
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TREFBALTOERNOOI 
In november speelden de leerlingen van groep 5 en 6 in Havelte 
het trefbaltoernooi. Woensdag 12 december speelden zij 
voorrondes in Dwingeloo. De kinderen van groep 5 en 6 vielen 
buiten de prijzen, maar hebben super fanatiek gespeeld. Groep 8 is 
derde geworden. Het waren mooie wedstrijden.  
 

 
 
 

 

KERST-KNUTSEL-CIRCUIT 
Samen met de hele school “Kerstknutselen”. Zagen, timmeren, borduren, 
kleien, knopen, enz. Alle kinderen volgden twee workshops op vrijdag 14 
december en gingen met de mooiste knutsels naar huis.  
Bij deze willen wij de hulpouders en opa’s en oma’s nog eens extra 
bedanken voor hun hulp.  
Omdat deze middag zo’n succes was, hebben we als team besloten om 

dit een vervolg te geven. Ouders die structureel of af en toe willen helpen, kunnen zich 
alvast aanmelden bij de leerkrachten. Creatieve ideeën en suggesties voor deze middag zijn 
ook welkom.  
 

 

 
 
 

 

KERSTFEEST OP SCHOOL 
Donderdagavond 20 december was het Kerstfeest op school. Alle 
leerlingen hebben in de eigen klas genoten van een heerlijk 
kerstdiner. Iedereen maakte thuis een voor-, hoofd- of nagerecht. In 
alle klassen werd lekker gegeten, een kerstverhaal voorgelezen en 
liedjes gezongen. Samen met de ouders en andere belangstellenden 
werd de avond afgesloten in de kerst-gymzaal. De OR verzorgde een 
lekker glaasje glühwein of chocolademelk. Samen vierden we het 
kerstfeest. Iedereen zag er schitterend uit.  
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NIEUWS VAN JUF ANNEKE 
In de vorige nieuwsbrief gaven wij al aan, dat Anneke, onze Intern begeleider met een zere 
rug thuis zit. Nu blijkt dat ze een hernia heeft. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis in 
Meppel gebracht. Daar hebben ze de pijn redelijk onder controle 
gekregen. Uiteindelijk is er besloten dat ze toch geopereerd moest 
worden. Omdat ze dit in Meppel niet meer doen, is ze met de 
ambulance naar Zwolle gebracht. Dinsdag 11 december is IB-er 
Anneke geopereerd en hebben ze de hernia weggehaald. Na 
enkele dagen mocht ze alweer naar huis om daar verder aan te 
sterken. De pijn is nu redelijk weg, maar het dove gevoel in haar 
been en voet is er nog. Nu gaat ze met behulp van de 
fysiotherapeut verder revalideren. Dit betekent dat Anneke 
voorlopig niet terug op school is. Ze geeft wel aan dat ze de 
kinderen enorm mist. 
We wensen Anneke dan ook veel beterschap! 
 

 
 
 

EXCURSIE BOERDERIJ  
Maandag 17 december is groep 5 op 
excursie geweest naar de educatieboerderij 
Benning in Dwingeloo. Dorien, de boerin 
heeft ons een rondleiding gegeven door de 
boerderij. Hierbij vertelde ze van alles over 
het bedrijf.  
 

Wat was het mooi dat er net een kalfje was geboren.  
Ook hebben we heel veel koeien gezien, de draaimelkstal en de biogasinstallatie. 
De kinderen mochten van room zelf boter maken. Ook zijn we in groepjes met 
opdrachtenkaarten aan het werk geweest bij de koeien, kalfjes en melkstal.  
Het was een leuke en leerzame ochtend. Hulpouders en opa bedankt! 
 

 
 
 

SPELAVONDEN 
Aan het begin van het nieuwe jaar is het weer tijd voor de Spelavonden op onze school. U 
ontvangt van de groepsleerkrachten de precieze informatie en tijden per email.  
Door het bezoek van het schoolteam aan de NOT is de spelavond van de groepen 3 en 4 
verschoven van vrijdag 25 januari naar vrijdag 1 maart. 
  

Groep 1&2: 1 februari 
Groep 3&4: 1 maart 
Groep 5&6: 8 februari 
Groep 7&8: 18 januari 
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VOORSTELLEN       
Na de kerstvakantie starten er nieuwe collega’s op onze school. Wij wensen Hansfried Broos 
en Susanne Booij heel veel succes op de Bosrank.  
Hieronder stellen zij zichzelf even voor:  
 

Vanaf het begin van het nieuwe kalender jaar 2019 kom ik weer 
terug op de Bosrank bij onderwijsteam “de Boswikke”. 
Velen van jullie kennen mij al van de eerdere aanwezigheid maar 
op verzoek toch een korte kennismaking. 
Ik woon  met vrouw (Veronique) en kinderen (Marthe-17 jaar en 
Sjoerd-15 jaar) in het pittoreske Ansen en we hebben 2 katten 
genaamd Boomer en Bouncher. 
We hebben een grote tuin dus de weinige vrije tijd die er overblijft 
gaat op aan grasmaaien, schoffelen en dergelijke maar ook lezen 

doe ik erg graag.  
Vanaf 2000 sta ik voor de klas. Eerst in Arnhem en later in Havelte. 
Het eerste jaar in Havelte heb ik alle groepen gedaan van kleuters tot aan groep 8. 
Een drietal jaren geleden heb ik gebruik gemaakt van de zgn. mobiliteitsregeling en ben ik 
gaan werken bij een ander onderwijsteam van Stichting Talent Westerveld. 
Daar heb ik op de donderdag en vrijdag gewerkt in groep 5/6. 
Nu komen er dus de dinsdag en woensdag bij in groep 6, naast het vertrouwde gezicht van 
juf Wanda met wie ik op de Bosrank al menig jaar samen diverse groepen gedraaid heb. 
Ik heb er heel veel zin in !!! 
 
Hallo allemaal, 
Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is 
Suzanne Booij. Ik ben 29 jaar oud en vanaf januari ben ik een 
nieuw gezicht bij jullie op school. Op dinsdag t/m vrijdag zal 
ik op school aanwezig zijn. Op de dinsdag zal ik in 
verschillende groepen invallen om collega's te vervangen in 
kader van werkdrukvermindering en op de donderdag en 
vrijdag sta ik voor groep 7.  
Momenteel werk ik nog op een basisschool in Emmeloord, 
maar ik was op zoek naar een baan dichterbij huis. Ik woon 
namelijk met mijn man (Bouke) en dochtertje (Jesslynn) van 
6 maanden oud in Vledder.  
Ik heb heel veel zin om bij jullie op school te beginnen. Voor nu wens ik iedereen prettige 
kerstdagen en alvast een goede jaarwisseling. We zien elkaar vast in het nieuwe jaar. 
 

Groetjes Juf Suzanne 
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 JUF PATRICIA 
 Na 2,5 jaar werkzaam te zijn geweest op de Bosrank is 
er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Per 1 
januari zal ik aan het werk gaan op een andere school bij 
een andere stichting.  
Bij deze wil ik de collega's, ouders en kinderen bedanken 
voor een fijne tijd op deze school. 
Ik wens iedereen alle goede voor de toekomst.  Patricia 
Hoogenkamp. 

 

 
 

 

NIEUWE STAP   
Lieve kinderen en ouders van de Bosrank,  
Bij deze laat ik jullie weten dat ik per 1 maart een andere baan heb. Ik ga 
als Onderwijsspecialist aan het werk bij Bureau Meesterschap.  

Velen van jullie weten dat ik naast het 
lesgeven graag workshops en 
masterclasses verzorg. Hier ga ik dus nu 
echt mijn werk van maken.  
Met heel veel plezier heb ik tien jaar gewerkt in het 
Boswikke-team. Eerst in Darp op de Veldwikke en daarna 
op de Bosrank. Goede herinneringen heb ik aan de 
kinderen die ik in de klas heb gehad, de 
ouderbetrokkenheid, de organisatie van Circus Tadaa op 

school, het knutselen van afgelopen vrijdag en de samenwerking met iedereen.  
Tot en met de voorjaarsvakantie ga ik nog lekker genieten van het lesgeven aan mijn groep 
3! Voor de laatste keer rapporten maken en oudergesprekken voeren en zorgen voor een 
goede overdracht. Ik wens jullie eerst een fijne kerstvakantie! 
Groeten juf Janet de Vink  
 

 

 

VERKEER 
Fietsencontroles 

Woensdag 12 december was de jaarlijkse 

fietsencontrole voor de leerlingen van groep 3 tot en 

met 8. De fietsen werden dit jaar gecontroleerd volgens 

een nieuws systeem.  

Iedereen verdiende een sticker. Deze fiets is OK, 

dagfiets 2018 of een smiley-sticker. Je fiets is dan niet 

goed gekeurd, maar je ontvangt toch een mooie 

sticker. 

Bij ons op school werden 130 fietsen gecontroleerd, waarvan 108 een OKE-sticker 

verdienden.  

In januari 2019 zijn de her-controles.   
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Tevens zijn wij op zoek naar een verkeersouder voor onze school. De verkeersouder helpt bij 

de fietsenkeuring en met de organisatie van het praktijkexamen. Voor vragen hierover kunt 

u terecht bij Henk Broekhuizen (verkeersouder de Bosrank). Opgave graag via de schoolmail.  
 

 
 

OUD PAPIER 2019 
De flyer krijgen jullie in de Kerstvakantie 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 

 
 

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 
Eind januari bieden de scholen van het Voortgezet Onderwijs weer de mogelijkheid voor 
leerlingen en ouders om hun scholen te komen bekijken. Hier zijn ook ouders en 
leerlingen van groep 7 welkom. 
 
Groene lyceum en VMBO-groen Meppel 
25 januari van 14.00 - 21.00 uur. 
 
Stad & Esch Meppel. Beroepencollege & lyceum 
25 januari van 14.00 - 16.30 uur en van 18.30uur – 21.00 uur. 
26 januari van 9.30 uur – 12.00 uur. 
 
Stad & Esch Meppel Praktijkonderwijs 
25 januari van 18.30 uur – 21.00 uur. 
 
Stad & Esch Diever 
Vrijdag 1 februari van 15.00 uur – 17.00 uur en van 19.00 uur – 21.00 uur. 
 
RSG Trompmeesters Lijsterbesstraat Steenwijk 
10 februari van 13.45 uur – 16.30 uur en van 18.45 uur – 21.30 uur. 
 
Eekeringe Steenwijk en RSG Trompmeesters Stationsstraat 
6 februari van 14.30 uur – 21.30 uur. 
 
Op websites van de scholen is meer informatie te vinden. 
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Het team van OBS de Bosrank wenst u 

fijne feestdagen en een heel gelukkig en 

gezond 2019! 

 

 

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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