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NIEUWSBRIEF   

NOVEMBER 2019   

OBS DE BOSRANK  

 
‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?‘ 
             (Een kwaliteitsaanpak voor scholen)  
 
          
 
De inhoud van dit boek sluit goed aan bij de ambitieuze visie en werkwijze van ons team.  
We willen ons elke dag focussen op gewoon goed lesgeven aan onze kinderen! Weinig tijd 
vergaderen of richten op randzaken, wel effectief samenwerken ten gunste van de 
ontwikkeling van alle leerlingen. We willen een aanbod bieden dat past bij de tijd waarin de 
kinderen leven. En ze zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Dat is ons werk!   
 
Nieuwe tijden veroorzaken nieuwe ontwikkelingen en vragen ook om nieuwe keuzes in het 
lesaanbod. We hechten hierbij grote waarde aan een goede samenwerking met ouders. 
Samen weet je meer en voor de kinderen is het positiever als ontwikkelen thuis en school 
zoveel mogelijk op één lijn zitten.  De vraag hierbij is; welke vormen en mogelijkheden 
kunnen we samen inzetten ter verbetering van de ontwikkeling van de kinderen? Ideeën 
horen wij graag. 
  
Iedere week staat het halve schoolteam op een morgen voor 
schooltijd in De Veldwikke en de andere helft in De Bosrank in 
overleg rond het verbeterbord; aan welk doel werken wij, wat waren deze week successen, 
wat proberen we deze week uit, wie gaat bij wie kijken… 
In de afgelopen periode hebben we ons vooral gericht op begrijpend lezen. Dit zal één van 
onze speerpunten blijven in dit gehele schooljaar. Daar besteden we verder werksessies aan.  
  

In de komende periode staat bij het verbeterbord het verbeteren 
van het rekenonderwijs ook centraal. We willen ons vakmanschap 
verbeteren ten aanzien van de begeleiding van de kinderen bij het 
leren automatiseren van de sommen. Bij b.v. uitkomsten, zoals van 
de tafelsommen is het fijn, dat ze automatisch in je hoofd zijn op te 
halen.  

   
Wij zien het belang in deze snel veranderende wereld; gewoon goed lesgeven aan kinderen 

staat weer centraal!                                     Rita. 
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EVEN VOORSTELLEN  

 Een nieuw gezicht in de school, dus tijd om even voor te 

stellen. 

Mijn naam is Jackeline Everaers 

(j.everaers@talentwesterveld.nl), 

 

Ik ben 56 jaar en getrouwd. Wij zijn in de zomervakantie 

verhuisd van Rotterdam naar Dwingeloo. Ik heb 24 jaar met 

veel plezier in de Randstad in het onderwijs gewerkt. Nu heb 

ik een mooie plek gevonden op de Bosrank. Na een weekje 

van inwerken voel ik me al erg thuis en geven zowel de 

collega’s als de kinderen mij een welkom gevoel. 

 

Op dinsdag ben ik in groep 5, donderdag en vrijdag in 6/7 C, 

maandag en woensdag zal ik overal in school worden ingezet. Voor vragen kunt u altijd 

langslopen of mailen. 

Ik weet zeker dat het een leerzaam schooljaar gaat worden   

 

 
SCHOOLKORFBALTOERNOOI  

Op woensdag 9 
oktober 
organiseerden 
korfbalverenigingen 
KORU (Uffelte) en 
Moedig Voorwaarts 
(Wapserveen) weer 
het Univé 
Schoolkorfbaltoernooi.  Het was een prachtig toernooi. 

Alleen jammer, dat het weer niet echt meewerkte. Als team willen we ook graag de kinderen 
aanmoedigen bij deze activiteiten. Dit jaar kwam de datum helaas niet goed uit hierbij i.v.m. 
andere schoolverplichtingen. Twee teamleden konden gelukkig wel aanwezig zijn. Daarnaast 
kunnen we wel altijd rekenen op fanatieke vrijwilligers hierbij. Hartelijk bedankt!!! En..we 
hebben genoten van de kinderverhalen over het toernooi.  
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SCHOOLTONEEL 

Al een aantal jaren is het een traditie om tweejaarlijks een schooltoneel voorstelling te 
organiseren met ouders en leerkrachten. Voor dit jaar zijn wij op zoek naar een ietwat 
andere invulling zodat wij meer ouders, kinderen en leerkrachten hierbij kunnen betrekken. 
Om dit project een andere invulling te geven, zijn wij op zoek naar een aantal ouders die 
het leuk vinden om hierover mee te denken. Dit willen wij graag doen op maandagavond 
18 november vanaf 18.45 uur tot 19.30 uur. Mocht u mee willen denken, kunt u zich 

aanmelden via t.vanessen@talentwesterveld.nl.    

U KOMT TOCH OOK WEL?  GRAAG!! 

Namens het Team; Ramon en Tim 

 

 
 

 

STAKING 
In de herfstvakantie is aangegeven, dat op woensdag 6 november gestaakt zou worden in 
het primair onderwijs. 
  
Vrijdag 1-11-2019 hebt u kunnen lezen/horen via de media, dat er eenmalig 460 miljoen 
euro extra voor onderwijs is vrij gemaakt. Op deze dag gaf de vakbond aan, dat de staking 
werd afgeblazen.  
 
Op zondag 3-11-2019 kwam in het nieuws, dat de staking wel weer doorgaat. Het 
hoofdbestuur van de Algemene Onderwijsbond neemt afstand van het convenant dat de 
bonden en werkgevers afgelopen vrijdag afsloten met minister Arie Slob. Voorzitter Liesbeth 
Verheggen van de AOB treedt hierdoor af. Men wil een structurele investering in het 
onderwijs met een goede afstemming.  
 
De meerderheid van het team staakt op woensdag 6 nov. Dus de kinderen krijgen dan vrij. 

 

 

HULP GEZOCHT 
 
Donderdag 7 en vrijdag 8 november gaan we met groep 
1 t/m 4 lampionnen maken, van 12.30 - 13.30 uur. Wie 
lijkt het leuk om hierbij te komen helpen? Geef je op bij 
juf Megan, in de klas of via de mail: 
m.huisman@talentwesterveld.nl 
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NATUUR 
Op 15 oktober zijn de beide groepen 3 naar natuurpark 

Dwingelderveld geweest voor een onwijs leuke 

natuurwandeling. 

Dwars door het bos zijn wij op het spoor geweest van 

herten, dassen en vossen. 

Onderweg kwamen wij allerlei 

bijzondere paddenstoelen en 

bomen tegen. 

Een erg leuk uitstapje voor de leerlingen en 

alle ouders die zich hadden opgegeven om 

de leerlingen te vervoeren.  DANK U!! 
 
 
 

 
  

GROEP 5 
14 oktober zijn we op bezoek geweest in Wilhelminaoord. 
We hebben veel geleerd over de oertijd en we vonden het leuk. 
We hebben speer geworpen, we hebben vuur gemaakt, we 
hebben wortel uit de tuin gehaald en ons verkleed als echte 
mensen uit de oertijd.  
groep 5   Marije Bente  

 

VOORLICHTING VO SCHOLEN MAANDAG 18 NOV. OP DE BOSRANK 
De leerlingen van groep 7 en 8 worden met hun ouders / verzorgers uitgenodigd om op 18 
november in OBS De Bosrank te komen voor de voorlichting van de verschillende VO scholen 
in de omgeving. De leerlingen krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Deze avond is 
voor de leerlingen en ouders in Uffelte, Darp en Havelte. Ook kunt u op de websites van de 
vo-scholen de informatie vinden van de kijkdagen.  
 

 
 

SCHOOLFRUIT START WEER 
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school 

gratis drie porties groente en  

fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! 

Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet 
alleen gezond, maar ook leuk! Meer informatie over EU 
Schoolfruit kunt u lezen op www.schoolfruiteu.nl. De 
Gebroeders van Aarle zorgen voor de levering op school.  
Vanaf dit jaar kunnen ook ouders zich opgeven voor een 
nieuwsbrief, gericht op ouders. Hierin staat onder andere informatie over groente en fruit 

http://www.schoolfruiteu.nl/
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voor de week erop, zodat ouders hier rekening mee kunnen houden. Ouders kunnen zich 
voor de nieuwsbrief opgeven via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Doordat de 
kinderen dan schoolfruit krijgen is het dan raadzaam minder eten aan uw kind mee naar 
school te geven. Zoals het nu lijkt krijgen de kinderen iedere woensdag, donderdag en 
vrijdag schoolfruit. Meestal is er zoveel, dat er op de andere dagen ook nog fruit gekozen 
kan worden van school.  
 

 

 

 

 

 

 
VEILIGHEID VOOROP  
Met het ingaan van de wintertijd zijn er bij 
school voor de oversteekplaatsen een 2-tal 
traffic teddy’s + bijbehorende borden geplaatst 
v.v. snelheidslimiet 10KM ter aanduiding dat 
een ieder hier langzamer moet gaan rijden. 
In het donker is de situatie tussen de 
parkeerplaats en school erg onoverzichtelijk. 
Met behulp van deze signalering willen we dat 
een ieder dus langzamer gaat rijden en nog 
meer rekening houdt met de overstekende en 
fietsende kinderen. 
De teddy’s en borden zijn reflecterend waardoor ze goed opvallen zodra hier de koplampen 

op schijnen. 
 
De teddy’s + bijbehorende borden zijn 
aangeboden door Alan Huisman van 
Wegbeveiliging Staphorst, tevens vader van 
onze leerlingen Quinty en Xafi. 
 

De school is heel blij met dit initiatief van deze 

ouder!        HARTELIJK DANK! 

Wij hopen, dat iedereen inziet dat deze 

oversteekplek een kwetsbaar gebied is voor 

onze schoolgaande kinderen. Wij hopen, dat u als ouder uw kind hier ook leert goed te 

kijken alvorens over te steken, van de fiets afstapt, alleen kinderen vanuit de parkeerplaats 

laat uitstappen, etc. Samen sterk! 

 

 
  
 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
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KINDERBOEKENWEEK OKTOBER 2019 

De Kinderboekenweek 2019; het 
thema van dit jaar was: Reis 
mee!! 
De kinderen hebben heerlijk 
genoten van het lezen en 
voorlezen. De boekenmarkt was 
een succes! Er was een enorm aanbod van actuele boeken, niet 

alleen de inbreng van leerlingen was groot maar ook dankzij de inbreng van de niet-
verkochte boeken van de KLEDINGBEURS lagen de tafels goed vol. De 1e gouden ticket is ook 
al gevonden door Jay Walstra. Maar ja….waar zitten toch die andere verstopt…..?? 
 
De voorrondes van de voorleeswedstrijd zitten erop en volgende week zullen Linde Kirghof 
en Britt Kuiper samen strijden om de titel: Voorleeskampioen 2019. Succes! 
 
De opbrengst van de bonnen-actie van de Readshop is nog 

niet bekend. Mocht u nog een 
bonnetje hebben liggen, van 
de koop van een kinderboek 
tijdens de kinderboekenweek, 
levert u hem dan nog snel in. 
We tellen dan alle bonnen op 
en voor 20 %   van de 
opbrengst mogen we boeken uitzoeken! 

 

Doordat het lezen zo belangrijk is, zijn we nu ook bezig om de openingstijden van onze 

schoolbibliotheek uit te breiden, waarschijnlijk naar 5 momenten in de week.  Het team en 

onze leerlingen zijn zo ontzettend blij met de inzet van alle biebouders, die ten alle tijden 

voor ons klaar staan. Echt geweldig. Mocht u dit ook leuk vinden, u kunt altijd een mailtje 

sturen naar w.baaiman@talentwesterveld.nl , voor informatie of aanmelding.  
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OPROEP LID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen 
van de Openbare Basisschool “De Bosrank” te Havelte 
Betreft: verkiezingen medezeggenschapsraad 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

Op woensdag 15-01-2020 zijn er weer verkiezingen voor de oudergeleding van de MR van De 
Bosrank. In het vervolg van deze brief informeren wij u nader over de MR in het algemeen en de 
verschillende stappen die genomen moeten worden voor de MR-verkiezingen. 

Algemeen 
Beleidskeuzen op schoolniveau worden door de schooldirectie van De Bosrank aan de MR 
voorgelegd. Dat houdt in dat op het niveau van de school beslist moet gaan worden over inzet van 
personeel, de aanschaf van allerlei leermiddelen, de inrichting van de gebouwen, nascholing van 
personeel, etc. 
Dit biedt kansen om het onderwijs meer naar eigen inzicht in te vullen. Het is daarvoor wel 
noodzakelijk dat de op school gemaakte beleidskeuzen gedragen worden door personeel en ouders. 
Vandaar een MR, waarin personeel en ouders gezamenlijk richting geven aan het beleid van de 
school. 
 
Verkiezingen 
Op 15-01-2020 is de zakelijke ouderavond, met daarin onder andere de verkiezing voor de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Op dit moment zitten namens de ouders in de 
MR: Henk Broekhuizen, Jose Drost en Rob Beekmans (voorzitter) 
De oudergeleding van de MR worden gekozen door de ouders van de kinderen op de Bosrank. Iedere 
ouder/verzorger kan zich verkiesbaar stellen en neemt (indien gekozen) voor minimaal 2 jaar zitting 
in de MR. 
Namens het personeel zitten Jeroen Kleene, Martijn Nouwens en Ramon Mones in de MR. 
Dit jaar is er lid van de oudergeleding aftredend en niet herkiesbaar. Henk Broekhuizen wil graag na 
heel veel jaren inzet, het stokje aan iemand anders overdragen. 
Het personeel van De Bosrank kiest haar eigen afvaardiging heeft haar eigen rooster van aftreden. 
 
Wat kunt u doen? 
U kunt uzelf tot uiterlijk 26 oktober verkiesbaar stellen door dit schriftelijk of per mail mee te delen 
aan een van de leden van de verkiezingscommissie, jose-drost@hotmail.nl of rob@rlmb.nl . 
Wij verzoeken u tevens om bij kandidaatstelling in circa tien regels uw motivatie daarvoor aan te 
geven. Deze motivatie is bedoeld om de stemgerechtigden bij de verkiezing van informatie over de 
kandidaten te voorzien. 

Mocht het zo zijn dat meerdere kandidaten zich melden, zullen we een verkiezingsronde instellen 
waar ouders op de zakelijke ouderavond op hun favoriete kandidaat kunnen stemmen. 

Mocht u nog vragen hebben of toelichting wensen, neem dan contact op met ondergetekende op 
telefoonnummer: 06-13509025 

We hopen op veel reacties, 

Namens de MR Bosrank, 
Rob Beekmans, voorzitter 
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OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte – 

Telefoon: 0521-227521 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/- 

Directie: Rita Lorkeers – r.lorkeers@talentwesterveld.nl – 06 1806 8613 

 

 
EN VERDER IN HAVELTE : 
 

Succesvolle tweedehands Kinderkleding- en Speelgoedbeurs in Havelte 

In het weekend van 3 en 4 oktober werd in de Veldkei in Havelte voor het 27ste jaar de 
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Deze beurs werd 
georganiseerd door de werkgroep van Stichting Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte. 
Gedurende de beurs kregen zij hulp van 50 vrijwilligers uit Havelte. Via deze weg willen we 
alle vrijwilligers en kleding- en speelgoedinbrengers bedanken. En natuurlijk ook de 
sponsoren: AH Abe Brouwer, COMFORTUIN, Bruggeman, Commvorm en J&J Drukkerij. 

De opbrengst van deze winterbeurs is 2600 euro. Dit bedrag komt ten goede aan activiteiten 
voor de Havelter jeugd van 0 t/m 13 jaar. Zo wordt er o.a. jaarlijks een bijdrage gegeven aan 
het Havelter Oranje comité met de kinderactiviteiten en de kindermiddag van het Havelter 
Volksfeest. 

Ook sportverenigingen met jeugdleden komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. 
Zo is er onlangs m.b.v. een donatie van de Stichting Kinderkleding- en Speelgoedbeurs een 
extra hindernis geplaatst op het terrein van de survivalvereniging in Havelte. Ook is er een 
bedrag toegekend aan Gymvereniging Dynamiek voor de aanschaf van nieuwe 
trainingspakken voor de jeugdleden. 

Voor meer informatie over de beurs of het aanvragen van een financiële bijdrage 
www.kledingbeurshavelte.nl 
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