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NIEUWSBRIEF  OKTOBER  

2019  OBS DE BOSRANK 

 

 
MET LEER-KRACHT  10 vooruit….!  
Wat een power ervaren wij in het Boswikke-team! Met de werkwijze 
van leerKracht is ons onderwijs volop in ontwikkeling. We willen een 
aanbod bieden waarmee de kinderen op een stimulerende wijze 
worden aangezet tot het opdoen van maximale kennis en kunde.  
 
In deze periode hebben we tot doel gekozen om het begrijpend lezen 
op een zo hoog mogelijk peil te krijgen. Begrijpend lezen heb je nodig 

om alle kennis tot je te kunnen nemen. Naast rekenen is begrijpend lezen het belangrijkste 
vak, dat de voortgang gaat bepalen richting het niveau in het voortgezet onderwijs. 
 
Het onderwijsteam  van De Bosrank en De Veldwikke wil dit schooljaar o.a. werken aan  

• het verbeteren van de (begrijpend)leesresultaten,  

• duidelijke  verwachtingen stellen ten aanzien van een effectieve leesles,  

• meer leesplezier bij de leerlingen bevorderen, 

• beter tegemoet komen aan de verschillende leesniveaus  

• en een doorgaande lijn in de  leesaanpak realiseren.  
Alle leerkrachten van ons team besteden aandacht aan het verbeteren van de lees-
strategieën, technisch lezen, vergroten woordenschat, stimuleren van de mondelinge 
taalvaardigheid en als basis hierin het starten met goed begrijpend luisteren bij de kleuters. 
 
Iedere week staat het halve team op een morgen al voor schooltijd in De Veldwikke en de 
andere helft in De Bosrank in overleg; aan welk doel werken wij, wat waren deze week 
successen, wat proberen we deze week uit, wie gaat bij wie kijken. En dan nog de werksessies 
met gezamenlijke lesvoorbereidingen;  Wat een samenwerking, wat een cultuur van 
vernieuwing! Een no nonsens beleid; we richten ons op het verzorgen van hoog kwalitatief 
onderwijs; niets meer en niets minder.  

 
Wat heb ik een geluk om schoolleider van dit gemotiveerd 
en goed samenwerkend team te mogen zijn!  
En dan ook nog in onze mooie groene dorpen Darp en 
Havelte!                                                                                                                                 
Rita. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwaGu-cXWAhWFblAKHev2Bi4QjRwIBw&url=https://debosrank.talentwesterveld.nl/&psig=AFQjCNHpSn3XKulu6_33X_J-eqZbVOSWHw&ust=1506621702417990
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FIETSCONTROLE 
De fiets controle op beide scholen door VVN zal plaatsvinden op donderdag 3 oktober 2019. 
Wij komen met vier vrijwilligers en melden ons om 08.15u, waarna de keuring op OBS De 
Bosrank kan starten om 08.30 uur. Aansluitend gaan de vrijwilligers naar OBS De Veldwikke 
in Darp (± 11.15 uur, misschien iets eerder).  
Ieder jaar controleert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Assen, fietsen op een groot aantal 
basisscholen in Drenthe.  

Volgende week wordt de keuring in 
Havelte gedaan door vrijwilligers van 
VVN afdeling Noord Drenthe/Assen.   
Een goed functionerende fiets met 
goede verlichting, reflectie en 
remmen zorgt er in elk geval voor dat 
kinderen goed gezien worden in het 
verkeer en dat zij zelf goed kunnen 
reageren.  
Wij vinden dan ook dat fietscontroles 
een belangrijk onderdeel zijn in het 

verbeteren van de verkeersveiligheid.  
De kinderen van de deelnemende groepen kunnen hun fiets volledig laten controleren 
volgens de eisen die VVN aan een veilige fiets stelt. Na de keuring krijgen de kinderen de 
controlekaart mee naar huis zodat eventuele gebreken zo spoedig mogelijk hersteld kunnen 
worden.  
Bij volledige goedkeuring (inclusief verlichting) ontvangen de kinderen een OK-sticker. Een 
sticker met ‘Dagfiets 2019’ ontvangen zij als de verlichting ontbreekt/niet in orde is. 
 
Een veilige fiets voldoet aan de volgende punten: 

1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. Indien van 

toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken. 
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele reflectoren aan de 

wielen, minimaal 1 per wiel. 
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel. 
9. Het zadel zit goed vast. 
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je 

op het zadel zit 
11. De trappers zijn voldoende stroef. 
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open kettingkast en draag je een 

wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de broek niet tussen de ketting kan komen. 
14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 

 
Als je meedoet aan een fietscontrole van VVN en voldoet je fiets 
aan al deze punten, dan krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig 
Verkeer Nederland. 
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LICHTJESAVOND 1 NOVEMBER  

Het overlijden van een familielid, vriend of kennis is zowel voor volwassenen als kinderen een 
ingrijpende gebeurtenis. Voor jong en oud in Havelte en Darp is daarom aan het eind van het jaar 
gelegenheid om even stil te staan bij de overledenen waar we een herinnering aan hebben.  

Onder de Havelter kerktoren kan een ieder op 1 november 
tussen 19.00 en 19.15 u. een lichtje in ontvangst nemen. Aan de 
overkant van de weg kan het op de verlichte begraafplaats bij 
een graf gezet worden. Voor de verlichting is gebruik gemaakt 
van de honderden jampotjes die o.a. door u zijn ingeleverd. 
Speciaal voor degenen die geen graf van een dierbare op de 
begraafplaats hebben wordt een Rood Hart gemaakt, waarin het 
lichtje geplaatst kan worden.  

Na de rondgang (tot uiterlijk 19.45 u.) wordt in de kerk een warme drank of frisdrank aangeboden. 
Medewerking in de kerk wordt verleend door ds. Westra, een blokfluit trio en kinderen van de 

basisscholen uit Havelte en Darp. Ook een jongere uit het voortgezet 
onderwijs levert een bijdrage.  

Op HVO en GVO lessen zal op beide basisscholen aandacht worden besteed 
aan deze lichtjesavond.  

De organisatie, die in handen is van de begrafenis vereniging “de Laatste Eer” en de PKN kerk, heet u 
van harte welkom.  

 
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.  
 

 
 
 

OPROEP CREAMIDDAGEN BOVENBOUW 

Hulp gezocht voor de creamiddagen in de bovenbouw (groep 5 t/m 8).  

Hallo Allemaal,  
Zoals u misschien gehoord heeft tijdens een van de informatieavonden, willen wij graag na 
de herfstvakantie starten met een creatief circuit op de vrijdagmiddag. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar vaders, moeders, opa’s en of oma’s die ons hierbij willen helpen. Vindt u het leuk 
om zelf een creatieve workshop van maximaal drie lessen te geven aan een klein groepje 
leerlingen, dan zijn wij op zoek naar u! Hierbij denken wij aan: Techniek ( 
timmeren/metselen/solderen,…), Creatief met stof (haken, breien, vingerhaken, 
vriendschapsarmbandjes knopen, …), Tekenen, Schilderen, Yoga, Drama/Toneel, Dans, …. 
enzovoort. Mocht u zelf nog een ander leuk idee hebben, wij houden ons aanbevolen! 
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar ouders die het leuk vinden om ouders/leerkrachten te 
ondersteunen tijdens deze creatieve ronden.  
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De volgende ronden zijn ingepland:  

2019  

• Ronde 1: 1, 8 en 15 november van 13.00-14.00 uur  

• Ronde 2: 22, 29 november en 6 december 13.00-14.00 uur (Thema Sint)  

2020  

• Ronde 3: 10, 17 en 24 januari van 13.00-14.00 uur  

• Ronde 4: 7, 14 en 28 februari van 13.00-14.00 uur  

Lijkt het u leuk om ons te ondersteunen tijdens een of meerdere ronden, dan kunt u een 
mail sturen naar: r.mones@talentwesterveld.nl  
Wij zijn erg enthousiast en hopen op veel aanmeldingen.  
Leerkrachten groep 5 t/m 8.  
 
 

NATUUR 
Het is al weer bijna herfst. In ieder geval voelt dat zo met de korter wordende dagen en de al 
kleurende blaadjes. Evan van Roots In Nature gaat daarom weer graag met jullie het bos in 
om te kijken wat dit seizoen ons allemaal brengt. De tweede week van oktober zal op 
woensdagmiddag (9 oktober) de eerste les van start gaan. Dit najaar gaan we vuur maken 
met de vuurboog, we gaan op zoek naar paddenstoelen en we gaan kijken wat voor lekkere 
dingen we allemaal kunnen maken met de noten uit het bos. Denk hierbij aan hazelnoten, 
beuken noten, eikeltjes en kastanjes. Je kunt hier bijvoorbeeld een meel mee maken 
waarmee je heerlijke pannenkoeken kunt bakken. Wil je graag mee doen, of meer 
informatie? Kijk dan snel op de website: www.rootsinnature.nl 

 
 
 

HEIDE OPSCHONEN MET GROEP 6 

Vrijdag 27  september is groep 6, samen met 

Landschapsbeheer Drenthe, naar een heidegebied in 

Darp geweest. Het heidegebied heeft veel last van 

ongewenste beplanting, waardoor de groei van heide 

belemmerd wordt.  Dit is niet alleen funest voor 

heideplanten, maar ook voor dieren die leven van en 

op de hei. Dus….. de zagen, heggenscharen, 

handschoenen en zeilen werden goed gebruikt. 

Vrijwilligers van de Vogelwacht zorgde ervoor, dat 

boompjes en struiken afgeknipt werden en de 

leerlingen sleepten dit weg. Ook werd een trekpaard 

gebruikt om ongewenste takken en bomen te 

verslepen. Daarna nog een excursie door het bos, 

waarbij de leerlingen opdrachten kregen die ze met 

verschillende zoekkaarten konden oplossen. Een 

leerzame ochtend!!  

 

 
 

http://www.rootsinnature.nl/
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2 Oktober begint de Kinderboekenweek 2019. Het thema van dit jaar is: Reis mee!! 
Natuurlijk gaan we op school uitgebreid aandacht besteden aan kinderboeken en leesplezier. 
In iedere klas zijn er verschillende activiteiten rond “lezen”; leerlingen van de bovenbouw 
gaan gezellig lezen met de kinderen van de onderbouw; in de schoolbibliotheek komen weer 
de gouden tickets; er is de jaarlijkse voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 7/8.  
En…….er is weer een  kinderboekenruilmarkt op vrijdag 11 oktober. In de bijlage vindt u de 
uitleg voor uw kind(eren).  
We hopen dat u wilt helpen om hiervan een succes te maken!! 
Op woensdag 2 oktober om 8.30 uur gaan we met de hele school de Kinderboekenweek 
feestelijk openen. U bent hierbij van harte welkom. 
Leuke actie Readshop: Koopt u tijdens de kinderboekenweek een kinderboek bij de 
Readshop? Lever dan uw aankoop bon in op de Bosrank. De bedragen worden bij elkaar 
opgeteld en 20% van het totale bedrag mogen wij gebruiken, om boeken aan te schaffen!! 
De bonnen moeten voor 1 november ingeleverd zijn.  

 
 

VEILIG NAAR SCHOOL 
- U rijdt toch ook door naar de parkeerplaats om uw kind uit de auto te laten 

stappen? Niet via de straat; dat leidt tot onoverzichtelijke situaties. 
- En ook bij regenachtig weer natuurlijk…. 
- U stapt toch ook van de fiets af bij het oversteken naar de fietsenstalling? 
- U parkeert uw fiets toch niet op het voetpad?  
- U rijdt toch ook langzamer op de straat met al die racende kinderen? 
- Dank u! Namens onze kinderen. 

 
 

De voorraad kosteloos materiaal is aardig 
geslonken. Met de aankomende 
creamiddagen hebben wij dringend 
aanvulling nodig en u kunt ons daarbij 
helpen!

Mocht u thuis nog kosteloos hebben liggen 
wat wij op school mogen gebruiken, dan 

kunt u dit aan uw kind mee naar school geven. Zodat wij weer mooie creaties kunnen 
maken. 

Kosteloos materiaal kan van alles zijn zoals; kranten, wc-rolletjes, kurken, doppen, 
eierdozen, enz. 

Alvast bedankt! 
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Schoolmaatschappelijk werk 

Op de woensdagochtend is 

Melissa Jansma, 

schoolmaatschappelijk werker, 

op school aanwezig. Het School 

Maatschappelijk Werk biedt 

professionele hulp aan kinderen 

en jongeren van 4 tot 18 jaar en 

hun ouders bij het omgaan met of 

het oplossen van verschillende 

problemen. Het inschakelen van 

de schoolmaatschappelijk werker 

gebeurt altijd in overleg. Vaak zal 

het initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht, maar 

ook ouders kunnen, als ze dat 

nodig vinden, rechtstreeks contact 

opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker.  

 

Er kunnen verschillende redenen 

zijn waarom u toenadering zoekt 

tot het schoolmaatschappelijk 

werk. Veel voorkomende thema’s 

zijn weerbaarheid, het 

omgaan met boze buien, 

omgaan met echtscheiding 

en onzekerheid.  
 

De insteek van het school-

maatschappelijk werk is een 

laagdrempelige en 

vertrouwde omgeving te 

bieden waar er gewerkt wordt aan 

het zelfstandig oplossen van 

problemen. Vaak is de begeleiding 

kortdurend. Er kunnen gesprekken 

met de kinderen gevoerd worden, 

maar ook ouders kunnen hier 

terecht met opvoedingsvragen.  

 

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is. Vanaf 

januari 2015 gaan verwijzingen via de gemeente Westerveld. Zonder toestemming verstrekt 

het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u 

altijd het recht om uw eigen gegevens in te zien.    

 
 
 

                                   

                                 

Aanwezigheid  

                                Aanwezigheid: 

                                Woensdagochtend. U kunt     

                                binnenlopen, bellen of mailen: 

 

Melissa Jansma 

Telefoon: 06-22 43 63 72 

E-mail: m.jansma@welzijnmw.nl  

 

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er 

altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk 

bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  

 

 

mailto:m.jansma@welzijnmw.nl
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GVO –Godsdienstjg  Vormings Onderwijs in groep 5 -8 

We zijn weer begonnen met GVO. De eerst les hebben we kennis met elkaar gemaakt. Wat is het fijn 
om aan zulke enthousiaste kinderen les te mogen geven. 
Het thema in de afgelopen lessen was :Kijk eens hoe mooi de natuur is en geniet er van! 
De kinderen hebben verteld wat zij mooi vinden en waar zij van genieten. Ze hebben hun werkmap 
versierd met mooie natuur foto’s. 
Samen mogen we voor de mooie wereld zorgen. Hoe doen we dat en is dat belangrijk? 
Ze vonden het allemaal belangrijk en kwamen met veel ideeën: vaker fietsen, korter douchen, dikke 
trui aan ,afval zoeken of een afvalwedstrijdje doen: wie de meeste afval verzamelt. 
Een paar jongens vertelden de volgende week dat ze in een half uur tijd allebei een vuilniszak vol 
afval hadden verzameld op straat .Geweldig! 
We hebben een vuilnis estafette gedaan. Er werd fanatiek met afval gerend langs een parcours. 
Samen hadden ze veel plezier. 
Wilt u kennis met mij maken of hebt u vragen kom gerust een langs .Ik geef op donderdag GVO-les in 
Havelte.  
Hartelijke groeten van Marijke Bos. 
 

 

BIJLAGEN BIJ DEZE NIEUWSBRIEF: 

- SPORTKARATE? 
- BREIEN? 
- KINDERBOEKENRUILMARKT OP SCHOOL 

 
 
 
EN VERDER IN HAVELTE / DARP: 
 
 

 
KLEINSCHALIG KINDERDAGVERBLIJF 
met alle aandacht voor u kind. 
 
Flexibel, vertrouwd, een tweede thuis. 
 
Dagopvang en Buitenschoolse opvang mogelijk 
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
 
Linthorst Homanstraat 22 
7973KG DARP 
0622149784 

www.kdv-bso-darp.nl 
info@kdv-bso-darp.nl 
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Westerveld Toppers is gestart 

Eind augustus was de feestelijke aftrap van Westerveld Toppers. Dit was een geslaagde dag met 

een enthousiaste groep deelnemers. 5 september zijn we gestart met de eerste sportmaand 

namelijk volleybal! Het sportprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van zes tot en met 

twaalf jaar die onder deskundige begeleiding willen sporten.  

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur wordt er onder begeleiding van trainers, beweegcoaches 

van de gemeente Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique Uneken een sportles gegeven aan 

kinderen die nu aansluiting missen bij een reguliere sportvereniging. Iedere maand komt een andere 

sport aan bod zoals, voetbal, rugby, taekwondo of zwemmen. De lessen worden aangepast naar het 

niveau van het kind.  

Aanmelden 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind(eren) alsnog aanmelden voor Westerveld Toppers?  

Stuur dan een e-mail naar de beweegcoaches van de gemeente Westerveld via  

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of neem telefonisch contact op via 14 0521.  

Deelname is gratis. 

Westerveld Toppers is ontstaan vanuit volleybalvereniging Wesseling DOK en wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Fysioplus Diever-Dwingeloo en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. 

In totaal werken er tien verenigingen mee aan de uitvoering van Westerveld Toppers. 

 

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. 

  

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

