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INLEIDING
De lente komt eraan! Het is al te zien dat de natuur ‘wakker’
wordt. Niet meer in het donker naar school. Heerlijk!
Er zijn op school veel activiteiten geweest in de afgelopen
periode; veel toetsen, groepsbesprekingen, rapporten,
oudergesprekken, enz. Het Boswikke-team bruist van energie ten
aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Hierover kunt u meer lezen in het gedeelte; Cultuur van continu
verbetering. In deze weken zijn er kwaliteitsonderzoeken gepland op alle scholen van Stichting
Talent. Er moeten nieuwe Schoolplannen gemaakt worden voor de komende vier jaar. De uitslag van
het kwaliteitsonderzoek wordt gebruikt als vertrekpunt voor het Schoolplan. In OBS De Bosrank heeft
dit onderzoek al plaatsgevonden. De rapportage hebben we hier nog niet van, maar de eerste
reacties waren bijzonder positief; wij zijn goed in ontwikkeling! Het onderzoek op OBS De Veldwikke
is gepland in week 12. Ook hier heb ik alle vertrouwen in!
Om mooi en goed onderwijs te kunnen maken zijn er veel activiteiten in school. Dat kan alleen met
ieders hulp en inzet. Leerlingen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers, verzorgers, opa’s, oma’s,
bovenburen, stafmedewerkers enz. ….…BEDANKT ALLEMAAL VOOR IEDERS

Rita

MEDEWERKING!!
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HERINDELING SCHOOLGEBOUW
Het lokaal voorin het gebouw is nu ook in
gebruik door de school. Met behulp van de
Vereniging van Eigenaren van ‘Meesters Erve’
heeft Stichting Talent in overleg met de
Gemeente het voor elkaar gekregen, dat we
gebruik kunnen maken van de ruimtes voorin
het gebouw. Het logo van de school kon nu ook
verplaatst worden van de zijkant van school
naar de muur vooraan het plein. Hier zijn we als
team heel blij
mee! Komt u als
ouder ons nieuwe plekkie hier ook een keer bewonderen? Wij hebben
nu de schoolbibliotheek kunnen verplaatsen naar het lokaal voorin het
gebouw en ook het kantoor van Rita is nu hier. Van de schoolbibliotheek
willen we graag een leespaleis maken waarin de kinderen lekker kunnen
genieten van het lezen in een goed boek. We zijn nog op zoek naar een
sponsor voor de inrichting hiervoor. In de zijkant van het schoolgebouw
is nu het consultatiebureau van de GGD en twee lokalen voor Doomijn
om te gebruiken voor de naschoolse opvang. Mooie samenwerkingen!

EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal, ik wil mij graag even voorstellen; ik ben Marlieke de
Vries, de nieuwe leerkracht in groep 3.
Ik ben na de voorjaarsvakantie al een week bij groep 3 in de klas
geweest om in te werken en ik ga vanaf vrijdag 1 maart het stokje van
Janet overnemen. Ik blijf tot aan de zomervakantie in groep 3.
Voorheen stond ik een aantal jaren in China voor de klas en gaf ik daar
Engelstalig onderwijs. Nu dus weer heel fijn alles in het Nederlands.
We gaan er een ontzettend leuke tijd van maken! Tot in de klas of op
het schoolplein! Marlieke

UPDATE IB-er ANNEKE
Gelukkig gaat het langzaam aan iets beter met Anneke. Ze is met de fysio
hard aan het werk om te revalideren.
Zij zal langzaamaan haar werkzaamheden gedeeltelijk op therapeutische
basis hervatten.
Renata Mighout als gedeeltelijk vervangende IB-er zal voorlopig nog op
school aanwezig blijven. Juf Anneke heeft de kinderen, ouders en de
collega’s gemist en is blij dat ze weer enkele uren kan beginnen.

JUBILEUM STICHTING TALENT WESTERVELD
Per 1 april 2019 bestaat Stichting Talent Westerveld als bestuur voor de
openbare scholen in de gemeente Westerveld 10 jaar. Dit wordt
natuurlijk gevierd met de kinderen. Donderdag 4 april worden alle
leerlingen om 8.30 uur met bussen vervoerd naar Duinenzathe in
Appelscha. Om 14.30 uur komen we dan terug op school. Dus een half
uur later dan dat de schooltijd normaal eindigt. Hierover volgt nog meer informatie, maar dan kunt u
alvast rekening houden met dit mooie feest voor de kinderen.
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CULTUUR VAN CONTINU SCHOOL-VERNIEUWING:

IEDERE DAG SAMEN EEN BEETJE BETER
De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. We willen de
kinderen begeleiden in hun brede ontwikkeling om goed te
kunnen functioneren in deze en de toekomstige maatschappij. Dat
vraagt continu om vernieuwing in het onderwijs; stilstaan is geen
optie! Daarvoor willen we ons als team
inzetten en zijn we blij, dat we door het continurooster nu meer tijd hebben
voor studie(mid)dagen.
De snelle ontwikkelingen in de wereld vragen om continu aanpassen hierop en
een goede leerhouding van kinderen en personeel. Op dit moment hebben we
b.v. aandacht voor de eigenaarschap van kinderen om ze te leren zelf doelen te
stellen en te evalueren hierop. Ook om ontdekkend en onderzoekend te
kunnen leren. Alleen, maar ook vooral met inzet van elkaar; alleen ga je sneller,
maar samen kom je verder! Zo gaat het ook in het bedrijfsleven later.
De inzet van een digitale leeromgeving hierbij als middel en het aanbod van ‘Topondernemers’ past
hier ook mooi bij. Het vraagt ook om een beredeneerd aanbod in de school gericht op individuele
ontwikkelingen van de kinderen. Dus zoveel mogelijk Kindgericht onderwijs!
Als team buigen we ons over de inzet van een professionele leeromgeving. Hierbij worden we
begeleid door ‘Stichting leerKracht’. Het is zeker de moeite waard om eens te googelen naar deze
werkvorm. Als schoolteam ‘De Boswikke’ zijn we enorm enthousiast hierover. Het geeft ons nieuwe
energie met meer werkplezier. Natuurlijk heeft dit ook invloed op het leerplezier van de kinderen.
Dat zien wij elke dag!
In een volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de nieuwe ontwikkelingen in onze scholen OBS
De Bosrank en OBS De Veldwikke. Over de rekenmethode, methode Engels, keuze
rapporten/portfolio, etc.

Enkele instrumenten van Stichting leerKracht zijn; (Kom gerust eens in de school kijken voor
uitleg hierover. Er hangen verbeterborden, organisatieborden, etc. Uw kind en de leerkracht

vertellen u hier graag over.
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DRINGENDE OPROEP HULP LUIZENPLUIS !
Afgelopen keer is de luizencontrole een week verzet. Er waren
te weinig ouders / opa’s /oma’s / verzorgers om de kinderen van
OBS De Bosrank te controleren. Ook zult u begrijpen dat het van
groot belang is dat deze controles door blijven gaan. Dit is de
enige manier om uitbreiding tegen te gaan. Volgend jaar gaat
een grote groep ouders ermee stoppen; het jongste kind gaat
van de basisschool af. Vandaar een dringende oproep aan u,
heeft u tijd om een paar keer
per jaar een uurtje te komen controleren, meldt u zich dan aan.
U kunt een mail sturen naar j.wesselink@talentwesterveld.nl. (Joke)
Wanneer: Elke woensdag na een schoolvakantie
Hoe laat: 8.30 uur, we zijn vaak met een uurtje klaar
Waar: In de lerarenkamer
Kan ik het wel? Ja hoor ervaring is niet nodig
Wil je kijken hoe de luizencontrole gaat? Kom dan woensdag na de
meivakantie eens kijken.

SPELAVOND GROEP 5&6
Op vrijdagavond 9 februari was de Bosrank even bezet door jonge “Laboranten-in-de-dop “. Deze
avond stond namelijk in het teken van “proefjes”:
“Hoe komt het dat een muntje “springt”, wanneer je een koude fles met daarop een munt,
verwarmd met je handen? Wat is “optisch bedrog”? Hoe moeilijk is het, om eten te herkennen met
een blinddoek om? In groepjes gingen ze alle onderdelen langs, met natuurlijk ruimte voor een pauze
met wat lekkers en wat drinken. Om 20.00 uur was deze avond ten einde en ging iedereen moe maar
voldaan naar huis.

Afscheid juf Janet
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie heb ik afscheid genomen
van mijn groep en de ouders. Illustrator Natascha Stenvert
verzorgde een workshop. Ze vertelde over haar werk, las een
boek van Andre het astronautje voor en leerde de kinderen
ruimtewezens tekenen. ’s Middags waren veel ouders en opa’s
en oma’s in de groep aanwezig om de diploma-uitreiking bij te
wonen. Alle kinderen kregen een kampioen-titel en werden in het zonnetje gezet. Een Kampioen
Rekenen, Samenwerken, Vriendinnen, Bouwen enz. Ook kreeg ik een mooie tas die ik kan gebruiken
in mijn nieuwe werk en zo herinnerd wordt aan onze leuke tijd samen. Ik kan terugkijken op een
super geslaagd afscheid. Vandaag is het dan echt mijn laatste werkdag op de Bosrank.
Langs deze weg wil ik alle kinderen (oud-) collega’s en ouders en het dorp Havelte bedanken voor
mijn fijne tijd Op de Bosrank. Tot ziens! Groeten Janet de Vink
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BOERDERIJBEZOEK GROEP 7
Groep 7 ging op 11 februari naar de educatie boerderij in Lheebroek.
We gingen eerst kijken wat we van de vorige keer nog wisten. In
groep 5 zijn we er ook gaan kijken. De boerin had het programma
aangepast, zodat we weer een hoop nieuwe dingen gingen leren.
Toen heeft ze laten zien waar het poep van de koeien heen gaat. Dat
gaat naar een hele grote silo. Van de gassen van poep van de koeien
wordt stroom opgewekt voor 170 huizen.
We gingen naar de kalveren kijken, daar
gingen de kalfjes aan je hand sabbelen
als je ze probeerde te aaien.
En we gingen kijken bij de melkstal daar was een groot rond draai ding,
de draaimelkstal. Daar wordt de melk uit de uiers gehaald door een
robot. Dat kan de robot voor 40 koeien tegelijk.
Toen gingen we naar een koeienstal. Er waren er 2, maar wij gingen
naar de eerste. En daarna gingen we naar de pinken daar hebben ze ook
een speciale stal voor, maar die is niet zo
heel groot. Pinken zijn kalveren, maar dan
wat ouder.
Daarna mochten we nog op een hele grote
trekker. De boer hoeft hem niet te sturen, dat gaat via de satellieten.
Wel moet hij blijven zitten, want zodra er niemand op de stoel zit doet
de trekker niets.
Tot slot hadden we onze eigen roomboter gemaakt. Dat deden we door
te schudden met een bakje met room, 5 minuten ongeveer schudden.
Het was een leuke, interessante morgen! Niels

OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte –
Telefoon: 0521-227521 / 06 18068613 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/Directie: Rita Lorkeers – Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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Havelte en omgeving

Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte
organiseert:
TWEEDEHANDS ZOMERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS
Datum:

vrijdag 5 April 2019 (20.00 - 21.30 uur)
zaterdag 6 April 2019 (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
Maandag 25 Februari 2019 gedurende schooltijden bij de kleuter-ingang 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 April 2019 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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