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Inleiding
Terwijl de kinderen nog meivakantie hebben, wordt er op school hard
gewerkt. De gangen en de klaslokalen worden allemaal gesaust. Een
heel werk! Dan nog de schoonmaak…het is zwoegen om alles op tijd
klaar te krijgen, maar het resultaat mag er vast zijn; alles weer lekker
fris!

In de meivakantie kregen wij een mooi bericht; de leerlingen van groep
8 hebben de eindtoets ‘Route 8’ super goed gemaakt! De leerlingen
krijgen hier binnenkort bericht van. We zitten dit schooljaar dik boven
het landelijk gemiddelde! Wat een prachtig resultaat na hard werken!
Wij zijn natuurlijk super trots op de leerlingen ..en … eigenlijk ook wel
wat op ons zelf als team!

In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de afgenomen audit op onze school. Het verslag is
binnen. We hebben bevindingen ontvangen verdeeld in: Sterk, behoeft aandacht, kansen en nader
onderzoek. De slotwoorden zijn: De auditor wil de meegewerkte kinderen, ouders, directeur, IB-er en
het team danken voor de open wijze waarop de audit vorm heeft gehad. In alle openheid kon
onderzoek plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om het onderzoek ontwikkelingsgericht vorm te
geven: passend bij en aansluitend op de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Er is in korte tijd
veel gedaan en veranderd op De Bosrank. Dit is een mooi proces waarin deze audit een
ontwikkelingsgerichte bijdrage kan leveren.
Maandag 6 mei wordt het audit-verslag door de auditor met
het team besproken. Met behulp hiervan gaan we aan de slag
met het maken van een schoolplan voor de komende 4 jaar.
Wat is het belangrijkst, wat kan snel worden behaald, wat
moet nog verder worden uitgebreid…genoeg om over na te
denken! Ons schoolplan richten we op het strategisch
beleidsplan van Stichting Talent Westerveld. Hierin staan de
ontwikkelingen vermeld waar wij ons als scholen van de Stichting gezamenlijk op willen richten. De
drie belangrijkste pijlers zijn: Kindgericht onderwijs, Professionele leergemeenschap en Ouders en
omgeving. Kortom; genoeg uitdaging!
Deze komende weken zijn we nog druk met het huidige schooljaarplan van dit schooljaar. We zijn in
een ver gevorderd stadium met het kiezen van een nieuwe rekenmethode. We volgen cursussen
hierover; ‘Met Sprongen vooruit’. Binnenkort gaan enkele (groepen) kinderen meewerken aan een
pilot om meer digitaal rekenwerk te verwerken. Hiervoor kunnen we tijdelijk laptops inhuren. We
willen samen gaan ervaren wat ons het best bevalt; digitaal of niet.
De werkwijze van St. leerKracht hebben we ons ook al behoorlijk eigen gemaakt. Het onderzoek over
de methode Engels is in een ver gevorderd stadium en we kijken nu wat de conclusies hiervan zijn.
Moet er geld voor worden begroot en cursussen door de leerkrachten worden gevolgd? Ook bekijken
we de mogelijkheden met nieuwe rapporten / portfolio’s. Dit heeft meer
consequenties dan dat we in het begin konden voorzien. We hebben er voor
gekozen om langzamer, maar dan wel heel zorgvuldig een vorm te gaan
kiezen. In de groepen 1,2 zijn wij gaan werken met een ontwikkelingsvolgmodel. Alle kinderen goed in beeld! De leerkrachten in de onderbouw
zijn er voortvarend mee aan de slag gegaan. Na deze oefenperiode zetten we
dit binnenkort groter uit. U hoort weer!
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Dinsdag 7 mei starten de kinderen weer op school. Nog 10
weken tot de zomervakantie. Wij willen er fijne leerzame
weken van maken. Er komen dinsdag ook 6 nieuwe leerlingen
op school. Welkom! Door de grootte van de groepen hebben
wij in overleg met de ouders en kinderen besloten een extra
groep na de meivakantie op te gaan starten voor leerlingen van
groep 5 en 6. Het is een zorgvuldige keuze geweest. De
groepen gaan wel vaak ook nog als huidige groep 5 en 6
samenwerken, zodat het groepsgevoel als leeftijdsgenoten wel
blijft bestaan. De nieuwe leerkracht hierbij is Rosalinde Hagens.
Ze zal zich in de volgende Nieuwsbrief aan u voorstellen.

En dan de formatie voor volgend schooljaar voor beide scholen…. een hele puzzel! Het zijn allemaal
grote groepen. We zetten er zoveel mogelijk leerkrachten op en overleggen zorgvuldig met de
stichting, ouders en kinderen. Natuurlijk extra zorg voor de
grote groep 3 en de groepen 6-7 komend schooljaar. Zodra er
meer bekend is delen wij dit met u.
Een fijne voortzetting van de meivakantie voor de kinderen; tot
dinsdag de 7e! Graag tot ziens.
Namens het team; Rita

Afscheid Hennie Boers
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan komt er nu aan.
Na 40 jaar onderwijs, waarvan de laatste vijf jaar in het Boswikketeam, ga ik per 1 augustus 2019
stoppen.
Na 40 jaar klassen met kinderen vind ik het wel een rare gedachte, waar ik nog aan zal moeten
wennen. Misschien dat ik eens hier of daar ga invallen, maar geen vaste verbintenis meer.
Ik bedank de collega’s voor de fijne samenwerkingen en ik wens de kinderen van de Boswikke alle
goeds voor de toekomst.
Vriendelijke groeten Hennie Boers.

Met de hele school de ‘passapas’
dansen tijdens de Koningsspelen!

De kleutergroepen zijn met de
huifkar naar de schaapskooi
geweest.

Groep 4 leert klokkijken
op het plein tijdens de
buitenlesdag!
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Schoolvoetbal
Afgelopen maand hebben de schoolvoetbaltoernooien plaatsgevonden voor de jongens en meiden
van OBS de Bosrank & de Veldwikke. In Diever is door alle teams goed gepresteerd. De dames
kwamen zelfs met een mooie beker thuis. Zij zijn derde geworden. Ook de beide jongensteams
hebben in ieder geval één wedstrijd gewonnen. Top!

Afsluiting leesvirus
Op donderdag 11 april was het zo ver. Na weken lezen, werd het
leesvirusproject afgesloten. Groep 5 en 6 zijn samen naar de
Veldkei in Havelte gegaan. Hier waren meerdere groepen 5 en 6
van andere scholen uit de gemeente Westerveld. Eerst keken we
samen naar een theatervoorstelling, waar ook kinderen van onze
school een rol in kregen. Zij deden het heel goed! Daarna kregen
we de uitslag van de wedstrijd. Welke groep van welke school
heeft de opdrachten van het leesvirus het beste uitgevoerd…? Het
was groep 6 van De Bosrank! Heel goed gedaan!

Groepen 1&2 op bezoek bij de boerderij
De drie kleutergroepen zijn op woensdag 17 april naar de boerderij
geweest. De hele maand april hebben alle kleutergroepen gewerkt
over het thema: ‘de boerderij’. Op de boerderij werden we ontvangen
door de boer & de boerin. De kinderen mochten een kijkje nemen in
de stallen. Natuurlijk waren er ook veel jonge dieren geboren op de
boerderij. We mochten kalfjes aaien & kijken bij het pasgeboren
veulentje. Daarnaast hebben we ook de melkrobot kunnen bekijken &
mochten we verschillende ‘boerderij-producten’ proeven. Het was
een gezellig uitstapje!
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Duinenzathe
Op 4 april zijn alle kinderen van OBS De Bosrank, samen met de kinderen van alle
andere openbare basisscholen uit de gemeente Westerveld, naar attractiepark
Duinen Zathe geweest. De heen- en terugreis met de bus was al een belevenis op
zich! De kinderen hebben zich goed vermaakt in de achtbaan, SuperNova,
botsauto’s en alle andere attracties!

Eitje tik
Rikketikketik Jij en ik, Eitje groot, Eitje klein,
Wie zal de koning zijn?

Op 18 april hebben alle kinderen meegedaan aan de
eiertikwedstrijd. Iedereen had van huis een (hard!)
gekookt ei meegenomen, waarmee we de wedstrijd hebben
gehouden. Van iedere klas bleef op die manier één leerling over voor de
finale. Uiteindelijk heeft Marije uit groep 4 gewonnen. Zij is onze
‘Eiertikkampioen 2019’!

Schoolreisgeld
U krijgt binnenkort een informatiebrief over de schoolreisjes en kamp-activiteiten. De plannen zijn
allemaal volop in ontwikkeling. We hebben er zin in! Maar alle plannen kunnen natuurlijk alleen
doorgaan als er ook genoeg te besteden is. Hiervoor wordt een bijdrage van de ouders gevraagd.
Deze bijdrage is gelijk aan vorig schooljaar gebleven. Doordat veel kosten zijn gestegen wordt het
een puzzel om met hetzelfde budget dezelfde accommodaties, entreeprijzen, bus kosten, e.d. te
kunnen blijven betalen. We gaan ons best doen!
Hierbij vindt u de over te maken bedragen:
Groep 1, 2, 3 en 4; 25 euro
Groep 5 en 6; 30,00 euro
Groep 7; 80,00 euro (Ameland)
Groep 8; 65,00 euro (Kamp Giethoorn)
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag voor 25 april over te maken.
Bankrekeningnummer:NL18 RABO 0161 1870 56 EUR
Op naam van:OBS De Bosrank
Met vermelding van: ‘Schoolreisgeld’en ‘de naam (namen) van uw kind(eren) met vermelding van de
groep(en)’.

Zwemlessen
Ma; 12.00 - 12.30 uur groep 7
Ma; 12.30 - 13.00 uur groep 5
Ma; 13.00 - 13.30 uur groep 6
Ma; 13.30 - 14.00 uur groep Veldwikke Darp
Di; 12.00 - 12.30 uur groep 8
Di; 12.30 - 13.00 uur groep 4
Di; 13.00 - 13.30 uur groep 3
Di; 13.30 - 14.00 uur groep Oosterveld Uffelte
U krijgt binnenkort informatie hierover.
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Schoolplein de Bosrank
in bloei!
Dank je; pleincommissie!
Genieten!

Herdenking Johannes Post
Groep 7 en groep 8 hebben vorige week met de ouders een

herdenkingsbijeenkomst
georganiseerd bij de Johannes Post
Kazerne. Hier staat het monument
ter nagedachtenis aan Johannes Post.
Dit monument is geadopteerd door
OBS De Bosrank. Het was een
waardige herdenking met mooie
gedichten van de kinderen!

EU-Schoolfruit
De ‘R’ is weer uit de maand. Hierdoor komen er geen
schoolfruit-leveringen meer op school. We gaan er
vanuit, dat de kinderen nu zelf weer lekkere gezonde
pauzehappen mee naar school nemen.

Voorstelling groep 3-4-5
Op donderdag 9 mei hebben de groepen 3, 4 en 5 een voorstelling in het speellokaal van de
Oosterveldschool in Uffelte .
De titel is "De wolf is terug" en deze voorstelling wordt gespeeld om 13.00 uur.
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Bijlagen nieuwsbrief mei 2019:
Korte cursus Tombone of proefles trompes/saxofoon

Lijkt het je leuk of ben je nieuwsgierigheid naar het bespelen van een blaasinstrument, dan
nodigen wij je uit om deel te nemen aan de korte cursus trombone of een proefles op trompet of
saxofoon i.s.m. muziekvereniging De Bosnimf in Havelte.
De korte cursus of proefles is een gezamenlijk project van Scala Centrum voor de Kunsten en
muziekvereniging De Bosnimf. Vakdocenten van Scala verzorgen de lessen en de instrumenten
worden beschikbaar gesteld door de muziekvereniging.
De korte cursus trombone wordt afgesloten met een fantastisch samenspel met deze
muziekvereniging tijdens een repetitie.
VOOR WIE
WAAR
HOE VAAK EN WANNEER

overleg
DOCENT

KOSTEN
EERSTE LESDAG

LAAT VAN JE HOREN!
Kinderen uit groep 4 t/m 7
OBS De Bosrank - Havelte
5 lessen Trombone
Donderdag 14.45 – 15.30 uur en/of
gratis proefles Trompet of Saxofoon in onderling
Gert van Veldhuizen - Trombone
Erik van der Weerd - Trompet
Clemens Bollinger - Saxofoon
Korte cursus Trombone € 35,00
Trombone, donderdag 16 mei 2019

Aanmelden voor vrijdag 10 mei a.s. kan via de website: ontdekscala.nl
Via ‘Muziek/korte cursussen’ kun je de cursus en/of aanvraag proefles vinden.
Na inschrijving ontvang je altijd een bevestiging!
De prijs van de kinderateliers is gebaseerd op het meedoen van 10 kinderen. Mochten er zich minder kinderen
aanmelden dan behoudt Scala zich het recht voor om de lestijd in te korten.

Muziek maken blij en is goed voor de ontwikkeling van een kind. Als je kennis gemaakt hebt met
een instrument en je vindt het hartstikke leuk dan neem je langer lessen en kun je na verloop van
tijd samen spelen in de jeugdband Swingkids van Muziekvereniging De Bosnimf.
Nu zijn er ook vast kinderen die al een instrument bespelen, misschien piano, keyboard, gitaar,
basgitaar, een blaasinstrument of nog wat anders en al langer dan een jaar les hebben, zij zouden
nu al kunnen samen spelen bij de Swingkids. Vrijblijvend mag je een kijkje komen bij de repetitie
op maandagavond vanaf 18.45 uur. In de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd.
Als je belangstelling hebt, neemt dan contact op met Marrie Otter 0521-341496 06-55840586
marrieotter@gmail.com
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Tekenen of koperblazen na de meivakantie?
Tekenen en meer
Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die van tekenen houden, gaat op vrijdag 10 mei
(16.00 – 17.30 uur) Tekenen en meer weer van start. In 6 verrassende lessen leren ze hoe ze
hun kunstwerken nog echter kunnen laten lijken of om juist met nog meer fantasie te
tekenen. Ook ontdekken ze allerlei materialen en technieken. De kunstwerken gaan mee
naar huis.
Kennismaken met koperblaasinstrumenten
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen vanaf vrijdag 10 mei (18.00 – 18.30 uur) in 5
lessen kennismaken met koperblaasinstrumenten. De trompet gaat mee naar huis om op te
oefenen en in de lessen leren ze ook de bugel, hoorn, trombone en tuba kennen.
Meer informatie en aanmelden via www.ontdekscala.nl
Met vriendelijke groet,
Directie en, docenten en medewerkers Scala Centrum voor de Kunsten
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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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