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Nieuwsbrief   AUGUSTUS 2019  OBS De Bosrank 

 

 

Het nieuwe schooljaar 2019 – 2020; 

WIJ HEBBEN ER ZIN IN! 

 

HET BOSWIKKE TEAM,  

van links naar rechts  

1e rij: Ger, Tim, Martijn, Ramon, Henriette 

2e rij: Wanda, Wilhelmina, Melissa, Nienke, Suzanne, Marlieke, Erik, 

3e rij: Jeroen, Jolanda, Megan, Anneke, Jolien, Rita, Joke, Gerla 
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HET TEAM NODIGT U UIT VOOR:  
 

Maandag de 26e zijn alle ouders en andere 
belangstellenden van harte welkom  
om van 8.30 – 9.00 uur  
samen met uw kind(eren) het nieuwe lokaal te bekijken,  
kennis te maken met de leerkrachten  
en om de ochtend samen te starten met een kop koffie / thee in het centraal station op 
school. 

WELKOM EN ZEGT HET VOORT ! 

 

 
 

 
OP NAAR EEN MOOI NIEUW SCHOOLJAAR!  
De vakantie is weer afgelopen; we mogen 
weer naar school!  
Het schoolteam is alweer flink aan het werk 
geweest; de lokalen zijn ingericht, de 
schriften, boeken, etc. liggen klaar te wachten 
op de kinderen. We zullen maandag de 
spannende verhalen van de vakanties wel 
horen. De schoolkalenders met informatie liggen ook klaar.  Ieder oudste kind van een gezin 
krijgt deze kalender mee naar huis. In de nieuwsbrieven staan regelmatig nieuwe data, die 
aangevuld kunnen worden op de kalender.  
 
In de afgelopen week hebben we al diverse teamactiviteiten gehad.  

- Training MOO (Mijn Online Omgeving) 
- Informatie Werken met Chromebooks 
- Kick-off Vernieuwing (Begrijpend) Lezen 
- Afstemming Schoolregels  
- Nieuw verbeterdoel gekozen voor het werken via Werkwijze LeerKracht  
- Training omgaan met kinderen met diabetes 
- Kinderen doorgesproken met elkaar (overdracht) 
- Voorbereidingen getroffen lesoverzichten, groepsmappen, etc. 

En natuurlijk elkaar bijgepraat! 
 
Wij nodigen u van harte uit om maandagmorgen met de kinderen en ons het schooljaar 
samen op te starten. In het gebouw is duidelijk te lezen welke groepen in welk lokaal zitten. Ik 
(Rita) start in de Veldwikke in Darp. Anneke en Renata zijn in de Bosrank in Havelte aanwezig 
om u te woord te kunnen staan voor bijzondere vragen / informatie.  
 
We wensen iedereen een goed schooljaar waarin de kinderen lekker veel leren en het samen 
goed hebben. Wij gaan weer uit van een positieve samenwerking met u, ons gezamenlijk 
belang is gezond opgroeiende blije kinderen! Samen gaan we er voor! 
 

Namens het Boswikketeam: Rita. 
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Even voorstellen…… 

Mijn naam is Jolien Brouwer, 27 jaar. Ik woon samen met mijn vriend Daan 
en onze huisdieren in Emmen. Na drie jaar als onderwijsassistent en twee 
jaar als gastouder te hebben gewerkt maakte ik de beslissing me aan te 
melden voor de Pabo in Deventer. Naast de opleiding werkte ik drie dagen 
als invaller op verschillende scholen in Drenthe en Overijssel. De leerlingen 
uit groep 6 zouden mij dan ook kunnen herkennen. Het invallen heb ik 
altijd erg leuk gevonden, iedere dag weer een nieuwe uitdaging. Ook heb ik 
op deze manier bij verschillende scholen een indruk gekregen die ik weer 
meegenomen heb in mijn keuze voor een stageschool. Na een heerlijk 
zonnige vakantie start volgende week alweer het laatste studiejaar voor 

mij. Mijn eindstage zal ik doen in groep 6-7C naast Martijn. Ik ben al een aantal dagen met 
de collega’s hard aan het werk (thee drinken deden we ook veel…) om het nieuwe schooljaar 
goed te kunnen starten. Ik heb er onwijs veel zin in en hoop dat we komend schooljaar een 
leuk, gezellig en vooral leerzaam jaar zullen hebben samen. Mocht je nog iets van mij willen 
weten, iets willen vragen of gewoon even kennis willen maken? Ik ben van dinsdag tot en 
met vrijdag te vinden in school. Tot snel! 

 

 
 

 

Even voorstellen…. 

Hoi! Ik ben Nienke de Bruin, 25 jaar en woon samen met mijn vriend in 

Vledder. Naast werk voetbal ik bij ST OWF/BEW Dames 1 en ben ik heel 

actief bij de Scouting van Swietengroep in Vledder. 

Komend schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht van groep 6/7A op 

de Bosrank. Hier kijk ik ontzettend naar uit! Ik heb de leerlingen voor de 

vakantie al even mogen ontmoeten en het beloofd een fijn schooljaar te 

worden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 
DIGITALISERING OP DE 
BOSRANK  
Worden wij een laptop-school?  Nee! Wij 
zijn ons ervan bewust, dat jonge kinderen 
ook behoefte hebben aan het omgaan met 
concreet materiaal. Ook het samenwerken 
en individuele aandacht van de leerkracht is 
van cruciaal belang voor een goede 
ontwikkeling van kinderen.   
Maar…..…….. toch gaan wij na deze zomervakantie de kinderen van groep 5 t/m 8 meer op 
Chromebooks laten werken. Hierdoor kunnen we beter tegemoet komen aan ieders 
persoonlijk niveau van leren; de kinderen krijgen b.v. vanuit de nieuwe rekenmethode 
Pluspunt allemaal basis-instructie van de leerkracht. Vervolgens gaan ze met de digitale 
oefenstof hierbij behorend op een Chromebook aan de slag. Maakt het kind deze 
opdrachten moeizaam, dan schakelt de digitale oefenstof vanzelf naar de oefenstof die 
hieraan vooraf gaat. Maakt het kind de oefenstof snel en goed, dan schakelt de oefenstof 
naar moeilijkere opdrachten. Zo werkt ieder kind op een niveau passend bij de eigen naaste 
zone van ontwikkeling. De leerkracht krijgt digitaal precies in beeld welk kind met welke stof 
aan het werk is en hoe dit werk verloopt. Ieder kind van groep 5 t/m 8 krijgt een eigen 
Chromebook op school. Een grote investering, waarvan wij hoge verwachtingen hebben. U 
komt toch ook met uw kind in de groep kijken hoe er gewerkt wordt met de Chromebooks?  
Via de Chromebooks kunnen we met behulp van MOO ook andere vakken in alle groepen op 
het juiste niveau klaar zetten voor de kinderen.  MOO is de persoonlijke online leer- en 
werkomgeving voor het onderwijs. Ieder kind krijgt een eigen wachtwoord waarmee ze op 
den duur ook thuis kunnen inloggen. Hierover later meer info. 
  

 
 
 

 
GYMROOSTER  

.  
 

 
 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8.30 uur groep 1-2 A groep 8 groep 7 groep 1-2 A

9.15 uur groep 1-2 B groep 6 groep 1-2 B

10.00 uur Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

10.30 uur groep 4 groep 3 A

11.15 uur groep 5 groep 5 groep 3 B

12.00 uur Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

12.30 uur groep 4 groep 6 groep 3 A

13.15 uur groep 7 groep 3 B groep 8

14.00 uur Vrij Vrij Vrij Vrij Vrij 
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HAVELTER VOLKSFEEST  
Donderdagmiddag 5 september is de Kindermiddag. We gaan om 13.00 uur met alle leerlingen 
naar het feestterrein. Deze middag duurt tot 15.30 uur. De school is verantwoordelijk tot 
14.00 uur! Om 15.30 uur zullen de kinderen op eigen gelegenheid naar huis moeten.  

Peuters en groep 1 t/m 3: 
Ze starten met een versierde optocht door de kern van het dorp.  Aan de allerjongsten is ook 
gedacht, voor hen is het bellotreintje aanwezig. Ze mogen dus allemaal verkleed komen en 
daarna gaan ze genieten van een leuke show! 
Groep 4 tot en met 8: 
Voor deze kinderen is er een vossenjacht opgezet! Hoe leuk is het om op zoek te gaan naar 
alle vossen in het dorp. En is er ook een meester / juf bij? 
Er wordt deze middag voor drinken en wat lekkers gezorgd. 
 
Zie verder de bijlage van de feestcommissie. 
 

 
 

START IN DE KLEUTERGROEPEN 
Maandag starten de kleutergroepen met hun nieuwe thema: ‘de dierentuin’. De kleuters van 
de Bosrank mogen daarom maandag allemaal een (dierentuin)knuffel meenemen naar 
school. Het is eerst nog even ‘aapjes kijken’. Tijdens de inloop mogen de kinderen namelijk 
samen met hun ouders/verzorgers hun (nieuwe) klas verkennen, ze hoeven dus nog niet te 
kiezen van het Digikeuzebord. 
 

 

Bijlagen nieuwsbrief augustus 2019: 
 

KINDERKLEDINGBEURS 
Kinderkledingbeurs Havelte organiseert tweedehands winterkinderkleding- en 

speelgoedbeurs.  

De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en 

speelgoedbeurs. Een gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in 

ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.  

De koopavond is op vrijdag 4 oktober 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur.  

Op zaterdag 5 oktober 2019 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.  

Bezoekers krijgen op zaterdag 10% korting op hun gehele aankoopbedrag.  

U vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heeft 

u zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u de daarvoor 

benodigde prijsenveloppe+ instructie vanaf  

dinsdag 27 augustus 2019 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang van OBS. de 

Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen. Alle kleding en 

speelgoed dient geprijsd, schoon en compleet te worden aangeleverd. Het inbrengen van de 

kleding en het speelgoed is op donderdagavond 3 oktober 2019 van 19.00 tot 20.30 uur, 

eveneens in “de Veldkei”. Dit adres kunt u vinden op onze website. Raadpleeg onze website 

www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via Facebook: 

Kledingbeurs Havelte.  
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“Rabobank MTB jeugddag          
MTB ver. Havelte eo.”   
 
 
 

Op zaterdag 21 september 2019 wordt er een Rabobank Mountainbike Jeugddag gehouden. 
Een mooie gelegenheid voor jeugd van 7 t/m 15 jaar die wil kennismaken met het 
mountainbiken.   
Alle verschillende onderdelen van het mountainbiken komen op een speelse manier aan 
bod; fietsbeheersing, obstakels, klimmen, dalen, bochtenwerk, snelheid, schakelen, 
remmen, enz. dit alles wordt uiteraard begeleid door deskundige MTB instructeurs. Tussen 
de onderdelen door zorg MTB Havelte zorgt voor eten en drinken.  
  
Als het je leuk lijkt om deze dag mee te doen moet je je vooraf bij ons aanmelden. De kosten 
voor deze dag zijn € 5,00. Jeugdleden van MTB Havelte zijn ook welkom, ook zij moeten zich 
vooraf even aanmelden.  
  
De inschrijving start om 10.00 uur. Na het indelen in groepen en uitdelen van MTB’s zullen 
we rond 11.00 uur met het programma beginnen. De dag zal rond 15.00 uur eindigen met 
een korte wedstrijd. Toeschouwers zijn de hele dag welkom, vooral aanmoedigingen bij de 
wedstrijdjes vanaf 14.00 uur vinden de kinderen fijn.  
  
Wil je wel eens lekker in het bos fietsen, maar heb je geen mountainbike? Dat is geen 
probleem, als je het ons uiterlijk woensdag 11 september laat weten, zorgen wij tegen een 
vergoeding van €2,50 voor een fiets en een helm. Omdat het aantal mountainbikes beperkt 
is worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als er geen passende 
fiets meer beschikbaar is, laten we dat weten. Speciale fietskleding is niet noodzakelijk, zorg 
wel voor wat sportieve kleding waar een spat modder op mag komen. Geen wijde 
broekspijpen i.v.m. de fietsketting.  
  
Aanmelden kan bij:  Jeugd@mtbhavelte.nl   
Geef daarbij behalve je naam, adres telefoonnummer en leeftijd, ook door of je een fiets en 
helm nodig hebt voor die dag. Wil je in dat laatste geval ook je lengte vermelden, zodat we 
kunnen zorgen voor een passende fiets.  
  
De locatie is de voormalige Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg in Havelterberg. Vanaf de 
Ruiterweg staat de route met bordjes aangegeven.  
  
Let op, er kunnen maximaal 50 kinderen meedoen, dus geef je op tijd op.  
 

 

 
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  

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
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