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Kalender juni 2019                                        
                  
vrijdag 7 juni 
……………………………………….. 
zaterdag 8 juni…………………………………….. 
maandag 10 juni…………………………………. 
dinsdag 11 juni……………………………………. 
dinsdag 11 juni……………………………………. 
donderdag 13 juni……………………………….. 
vrijdag 14 juni …………………………………….. 
zondag 16 juni…………………………………….. 
maandag 17 juni…………………………………. 
woensdag 26 juni……………………………….. 
vrijdag 28 juni…………………………………….. 

 
12.00 uur alle leerlingen vrij. Zie 
vakantie-rooster hiervoor. 
Rita jarig!           En Darper-feest. 
2e Pinksterdag: alle leerlingen vrij 
Talentdag: alle leerlingen vrij 
groep 8 op schoolkamp 
schoolreisjes groep 1 t/m 6  
groep 8 inhalen 
Vaderdag 
schoolfotograaf 
schoonmaakavond 
PLEINFESTIVAL en rapporten mee 
 

 

 
 

Inleiding 
En dan is het alweer JUNI! Het schooljaar vliegt voorbij! Groep 7 is op kamp geweest naar Ameland.  
Het weer werkte goed mee. Jeroen en Marloes Kleene kregen een kindje; Pim. Een pracht-baby! De 
groepen 5/6 raken gewend aan de nieuwe groepsindeling. Als schoolteam zien we de kinderen hier nu 
beter in staat tot fijn leren. Wij hopen, dat dit ook de bevinding van kinderen en ouders is. 
 
Er is op school in de afgelopen periode veel teamscholing en overleg geweest. Het vraagt een actieve 
inzet om met ons onderwijs in te spelen op de snel ontwikkelende maatschappij. Na de zomervakantie 
starten we o.a. met een nieuwe rekenmethode. Hierbij gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 meer 
digitale verwerkingsstof krijgen. De reken-oefenstof past zich automatisch aan de kennis van iedere 
leerling aan. Natuurlijk blijft een goede instructie en het coördineren van de oefenstof door de 
leerkracht nog steeds van groot belang. Het hele team volgt cursusavonden om het nieuwe 
rekenonderwijs optimaal aan te kunnen bieden.   
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En dan de indeling van Boswikke-leerkrachten op beide scholen voor na de zomervakantie. Ik begrijp, 
dat iedereen hier super benieuwd naar is. Maar het is nog even puzzelen; welke leerkrachten blijven 
wel/niet met hoeveel uren in ons Boswikke team en hoe zijn die werkuren in elkaar te passen? Het is 
een tijd met leerkracht-tekorten. Toch wil ik voor kwaliteit blijven gaan. Dit vraagt ook veel overleg 
met de personeelsfunctionaris van Stichting Talent. Zoals het er nu uitziet starten we met twee 
kleutergroepen, twee groepen 3 en ook met de drie huidige groepen 5/6, die dan groepen 6/7 gaan 
worden. Ik beloof u; zodra hierover meer duidelijkheid is krijgt u zo spoedig mogelijk bericht! Gelukkig 
duurt het nog bijna 3 maanden voordat het nieuwe schooljaar start. We gaan voor de beste formatie!           

Rita 

  
 

Groep 7 op kamp naar Ameland!  
21 mei 2019 gingen we op kamp naar Ameland. We zijn half 8 vertrokken uit Havelte. We 
moesten een uurtje rijden naar Holwerd, want daar stond de boot op ons te wachten. Toen 
we daar aankwamen moesten we eerst een half uurtje wachten, want de boot had 
vertraging. Daarna werd onze bagage ingeladen in karren. Toen zaten we drie kwartier op de 
boot. Eenmaal aangekomen op Ameland werd onze bagage uitgeladen. Die moesten we in de 
aanhanger leggen en daarna kregen we fietsen van de fietsverhuur. Naar de accommodatie 
was het best ver fietsen dus onderweg stopten we even om pauze te houden. We gingen 
daarna fietsend naar accommodatie ‘t Noorderlicht. Daar werden de spullen uitgeladen en 
verzameld. We mochten eerst spelen op het speelveld. De meisjes mochten eerst naar de 
kamers en hun spullen uitpakken. Even later mochten de jongens naar de kamer (hun hadden 
1 kamer van 12). Toen de bedden opgemaakt waren mochten we weer gaan spelen. Op het 
speelveld was een voetbalveld, schommel, pingpongtafel en een kabelbaan. Tijdens het 
spelen werd het eten klaar gemaakt door Hans en Liske, op het menu stond nasi met 
heerlijke satésaus. Na het eten hadden de eerste 6 kinderen corveedienst hierbij moesten ze 
afdrogen en vegen. Er werd ook muziek gedraaid. Woensdag gingen we naar de vuurtoren en 
naar het paardengraf geweest + 4 uur fietsen en we zijn een paar keer gestopt voor een 
broodje en sommige kinderen hebben krabben gevangen. Eenmaal bij de vuurtoren hebben 
ook een paar kinderen de vuurtoren beklommen. Jennifer deed een mooie loopstep na 
(filmpje staat op Klasbord). Op de terug weg gingen we een patatje eten bij de Fretpot. Nadat 
iedereen was uitgegeten stapte we weer op de fiets terug naar het verblijf. Daar gingen we 
pannenkoeken eten. Donderdag gingen we  naar het strand daar gingen we touwtje trekken 
en beachvolleyballen en naar een ander plasje met een kabelbaan er boven, ’s avonds 
hadden we de bonte avond en er was maar 1 optreden verder gingen we feesten met 
muziek. Vrijdag werden we om 8 uur wakker gemaakt om onze spullen in te pakken. Eenmaal 
klaar met spullen pakken gingen we op de fiets naar de boot en moesten we de fietsen 
inleveren. Al onze bagage werd weer in karren gedaan en wij gingen de boot op. Toen we 
terug waren moesten we weer 1 uur rijden naar de parkeerplaat bij het zwembad en werden 
we opgehaald door onze ouders of opa en oma!! 
 

Namens heel groep 7! 
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Wist u…. 
Dat de kinderen met zwemdiploma A/B/C hun zwemtechniek echt moeten bijhouden om 
veilig te kunnen zwemmen? Dat we daarom heel blij zijn, dat we schoolzwemmen in het 
prachtige zwembad in Havelte kunnen aanbieden? Dat het water wel lekker verwarmd is, 
ook al is het buiten koud? Dat we daarom het zwemmen in principe altijd laten doorgaan? 
Wist u, dat alleen bij extreem weer u bericht kunt krijgen, dat het schoolzwemmen niet 
doorgaat? 
 

Workshop ‘Botje bij’ in de kleutergroepen 
Op woensdag 8 mei kregen de kleutergroepen een workshop van de 
bibliotheek: ‘botje bij’. Nadat we werden voorgelezen uit het 
prentenboek ‘sst… de tijger slaapt!’ gingen we in circuitvorm aan de 
slag met verschillende opdrachten. Tijdens de workshop gingen we ook 
aan de slag met de Beebot. Een Beebot is een robot die 
geprogrammeerd moet worden door de kinderen. De kinderen 
bedenken de stappen die de Beebot moet zetten om vooruit te komen, 
tot bijvoorbeeld een bepaald doel. Hiermee oefenen ze het 
vooruitdenken. Het was een leuke & leerzame workshop over 
programmeren.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Prachtige vogels gemaakt 

door groep 5&6. 

In groep 4 bloeien de bloemen 

ook in het Nederlands 

landschap.  
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Oproep van de OR 
 
Beste ouders, 
 

Lijkt het je leuk om op een actieve manier betrokken te zijn bij de school van je 
kind? Dan is dit een unieke kans voor jou om dit waar te maken!  
 
Wij zijn namelijk op zoek naar nieuwe leden die onze ouderraad komen versterken. In de ouderraad 
help je mee met allerlei leuke activiteiten. Denk aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, spelavonden, 
Koningsspelen, etc… Zonder ouderraad kunnen al deze leuke gebeurtenissen niet georganiseerd 
worden, dus hulp is echt nodig! 
 
Inlichtingen hierover kun je krijgen via Monique Bruins (voorzitter OR). 
Je aanmelding mag per mail naar: moniquebruins1981@gmail.com 
 
We horen graag van je! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kleuters werken over het 

thema: ‘ons restaurant’.  

 

Groep 1&2 hebben samen met 

groep 8 een piramide gebouwd 

van satéprikkers & elastiekjes.  

Groep 3,4 & 5 op bezoek in Uffelte voor 

de voorstelling: ‘De wolf is terug!’.  

mailto:moniquebruins1981@gmail.com
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Theatervoorstelling groep 3, 4 & 5 

Op donderdag 9 mei zijn de kinderen van groep 3, 4 en 5 
naar Uffelte geweest voor de theatervoorstelling: ‘De 
wolf is terug’.  Deze voorstelling ging over dieren in het 
bos en wat zij er van vonden dat de wolf terug was 
gekomen in Nederland. Voor en na deze voorstelling 
gingen de kinderen zelf ook aan de slag met theater, 
door lessen die werden gegeven door een 
theaterdocent. Zo konden de kinderen kijken naar een 
mooie voorstelling, maar ook ervaren hoe het is om zelf 
toneel te spelen.  
De kinderen hebben erg veel plezier gehad! 

 

  
Juf Rosalinde stelt zich voor… 

Hallo allemaal!  
Ik stel me graag even voor. Mijn naam is Rosalinde Hagens. Na 
de meivakantie ben ik begonnen als de juf in de nieuwe groep 
5/6B. Tot de zomervakantie blijf ik in deze groep. 
Ik woon in Groningen met twee gezellige huisgenootjes en rij 
iedere dag naar het mooie Havelte. Ik heb veel zin om hier aan 
de slag te gaan met deze leuke groep kinderen. 
We gaan vast een leuke tijd hebben samen! 
Tot ziens!    Juf Rosalinde 

  

 
Schoolfotograaf 
Maandag 17 juni komt de schoolfotograaf op 

OBS De Bosrank. We bieden gezinnen altijd de 

mogelijkheid om een foto te laten maken van 

broertjes en zusjes. Omdat we begrijpen dat het 

voor kinderen die hier nog niet op school zitten lastig kan zijn om een bezoek aan de 

fotograaf te plannen, bieden we de mogelijkheid om die foto’s als eerste te maken. Dat 

houdt in, dat die gezinnen welkom zijn vanaf 8.00uur. Aansluitend zullen we onder schooltijd 

foto’s laten maken van de broertjes en zusjes die allemaal op de Bosrank zitten.  

 

Talentdag 
Om te noteren in de agenda: Op dinsdag 11 juni is er een Talentdag. Stichting Talent 
organiseert die dag een studiedag voor alle leerkrachten van de basisscholen in Westerveld  
die horen bij Stichting Talent. Dat betekent dat de kinderen die dag allemaal vrij zijn. Deze 
datum stond ook al in de kalender. Wij zijn dan in De Veldkei. 
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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  

 
HAVELTE EN OMGEVING, 
Bijlagen nieuwsbrief juni 2019: 
 

 

Dakajam kamp 2019! 
Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en 

jeugdigen die om uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van 

familieleden of verminderde financiële mogelijkheden)niet op zomervakantie gaan 

de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2019. De beweegcoaches zullen 

niet langer het sport- en cultuurkamp aanbieden om organisatorische redenen, 

daarom is er gekozen voor dit alternatief. De eerste week is van 12 t/m 16 augustus 

en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 19 t/m 23 

augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein 

in Havelterberg. 

 

Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de 

beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521. Er is een beperkt aantal plekken, 

dus wees er snel bij! 

 

ZomerMOVES 

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en heb je zin in een leuke middag met sport en spel 

activiteiten in en rondom het zwembad? Geef je dan nu op voor de 

ZomerMOVES op woensdag 26 juni in zwembad de Klerkvlekken in Havelte!  

 

Het begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De  activiteiten die onder andere 

worden gedaan zijn; waterslagbal, waterpolo, een mattenrace en flessenknotsbal. 

Abonnementhouders van het zwembad kunnen gratis mee doen, andere 

deelnemers betalen een speciaal tarief van 1 euro.  

 

Lijkt het je leuk om mee te doen? (zwemdiploma niet verplicht.)  

Geef je dan op voor 24 juni door een mail te sturen naar: 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  

 

Univé Schoolkorfbaltoernooi 
Op woensdag 9 oktober organiseren korfbalverenigingen KORU (Uffelte) en Moedig 
Voorwaarts (Wapserveen) weer het Univé Schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi zal vanaf 
14.30 uur plaatsvinden op het sportveld in Wapserveen. Alle basisscholen in de gemeente 
Westerveld zijn welkom om mee te doen aan dit toernooi. Aan het begin van het volgende 
schooljaar kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich hiervoor opgeven bij hun juf of 
meester. We hopen natuurlijk dat ook dit jaar weer zoveel mogelijk kinderen meedoen! 

 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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Van 1 juli t/m 4 juli 2019 
 

In zwembad “De Kerkvlekken” te Havelte 

U kunt zwemmen van 18.45 uur tot 19.30 uur 

 

Deelnemerskosten: 

In de voorverkoop (van 26 juni t/m 30 juni 2019)  

5 Euro per persoon (pinnen niet mogelijk)  

Na deze datum: 8 Euro per persoon 

Er zullen iedere avond diverse activiteiten rond het zwembad zijn. 

(complete programma hangt op het prikbord in het zwembad) 

 

 

 

 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar verzorgen leden van IVN 

Westerveld dit jaar ook weer een IVN Slootjesdag. Je gaat op 

avontuur langs de waterkant, samen met je (groot)ouders of een 

andere volwassene. Met schepnetjes op zoek naar diertjes en planten 

in de sloot, alles bekijken met een loepje en 

opzoeken hoe alles heet. Altijd weer spannend 

om zelf van alles te vinden. Kom gezellig langs 

en doe mee!  zondag 16 juni   12.00 - 16.00 uur 

(vrije inloop) 

Strandje a/d Oude Vaart, Reestweg, Uffelte 

Meer informatie op de website van IVN. 
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Wandel mee voor een veteranenhond! 
Doe mee aan deze sportieve en gezellige wandeltocht volop militaire beleving en help 

een veteraan met een trauma. De opbrengst komt ten goede aan een veteranenhond, 

ook wel PTSS-hulphond genoemd. 

WANNEER? WAAR? 

15 juni 2019 

14 september 2019 

ECHOS Home Het Baken Havelte 

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg Doorn 

 walk4veterans.nl 

5, 10 of 20 kilometer. Iedereen kan meedoen! 

Ook kinderen en rolstoel-/scootmobielgebruikers. 

 facebook.com/walk4veterans 

15 JUNI & 14 SEPTEMBER 2019 

walk4veterans.nl 

Beleef een unieke dag! 
Inschrijven 

Schrijf je in via walk4veterans.nl. Je kunt zowel 

individueel als met een team inschrijven. 
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