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NIEUWSBRIEF   

DECEMBER 2019   

OBS DE BOSRANK  
 

 

Kalender December 
4 dec. Kijkavond 
5 dec. Sinterklaasfeest, 12 uur alle leerlingen vrij 
9 dec. Ouderraadvergadering 
10 dec. Medezeggenschapsvergadering 
11 dec. Finale trefbal 
17 dec. Oud papier 
19 dec. Kerstviering 
20 dec. 12 uur alle leerlingen vrij                                  

 

 

INHOUD NIEUWSBRIEF 
Kalender      ROVA groentour 

Voorwoord      Trefbaltoernooi 

Even voorstellen     Workshops 

Leerlingenraad     Stagiaires 

Kinderpostzegels     Dancehypes 

Stichting leerKracht     Sinterklaasfeest 

Oud papier      Kerst 
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Voorwoord           
De decembermaand is alweer gestart. Een maand met 
veel gezelligheid op school. De kinderen, de teamleden 
en helpende ouders zijn druk in de weer om de feesten 
te doen slagen. Verderop in deze nieuwsbrief nog meer 
informatie over deze feesten.  
 
Het leerkrachten-tekort zorgt voor veel geregel. Het belangrijkste is natuurlijk, dat er een 
leerkracht voor de groep staat, maar ook als er een extra leerkracht nodig is vanwege verlof, 
studie of overlegtijd is het maar de vraag of er ergens een invalleerkracht beschikbaar is. En 
dan hebben we gelukkig nog niet te maken met een griepgolf. Veel scholen in Drenthe 
hebben al kinderen vrij gegeven, doordat er geen leerkracht meer te vinden was. Ook op 
onze scholen (OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke) kan deze situatie in de komende tijd 
ontstaan. Als een leerkracht zich ’s morgens ziek meldt is de kans dat er een invalleerkracht 
beschikbaar is erg klein. Eventueel moeten dan leerlingen worden verdeeld over andere 
groepen. Als dan te overzien is, dat er voor de volgende dag weer geen leerkracht 
beschikbaar is, kan besloten worden, dat de kinderen van die groep vrij van school krijgen. Bij 
een langduriger tekort gaan we wel wisselen van groepen die vrij krijgen. Wij beseffen 
natuurlijk, dat dit dan een lastige situatie is voor kinderen en ouders, maar dat is het voor ons 
natuurlijk ook.  
 
Vrijdag 21 december om 12.00 uur start de kerstvakantie. Maandag 6 januari 2020 hopen we 
een ieder weer op school te zien.  
 
Namens het Boswikketeam wens ik iedereen fijne feestdagen en een machtig prachtig 2020!      

                                   Rita. 

 

 

Even voorstellen 
Inmiddels werk ik alweer een tijdje binnen stichting Talent, dus dit is een mooi moment om 
iets over mezelf te vertellen. 
Mijn naam is Eefke Rijksen en ik ben 31 jaar. 
Ik ben in augustus in Wilhelminaoord komen wonen. Voorheen 
woonde ik in Veenendaal en werkte ik op een basisschool in 
Bilthoven. 

Binnen Stichting Talent werk ik op dinsdag en woensdag als 
invalleerkracht. Op donderdag en vrijdag werk ik hier in het 
Boswikke team als leerkracht, ter ondersteuning van de 
groepsleerkrachten. Soms werk ik met kleine groepjes 
leerlingen, soms neem ik de groep even over van de 
groepsleerkracht. 

Ik heb een hele fijne start gehad op deze scholen en ik voel me 
al heel erg thuis. 

Voor vragen kunt u me gerust mailen of me aanspreken op school. 
e.rijksen@talentwesterveld.nl 
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Leerlingenraad  
Afgelopen vrijdag heeft de eerste vergadering van 
de leerlingenraad plaatsgevonden. De oude leden 
waren in het begin nog even aanwezig voor een 
overdracht. Elke laatste vrijdag van de maand 
komen de kinderen van de leerlingenraad bij elkaar 
onder leiding van meester Jeroen.  Het doel van de 
leerlingenraad is om samen met de leerkrachten 
te overleggen wat er anders of beter kan bij ons op school.  

 

Kinderpostzegelactie 2019 

Begin oktober hebben de leerlingen van groep 7 meegedaan aan de actie van 
Kinderpostzegels Nederland. Ze hebben ontzettend hun best gedaan om zoveel mogelijk 
actiematerialen te verkopen in en om Havelte. Het resultaat mag er zijn! Samen hebben de 
kinderen maar liefst €4275,- opgehaald voor het goede doel!  

 
 

Stichting Leerkracht 
Wij werken bij ons op school volgens de methodiek van Stichting Leerkracht. Zo proberen we 

het onderwijs voor de leerlingen elke dag een beetje beter te maken. Leerkrachten staan 

wekelijks bij een verbeterbord met daarop een leerlinggericht doel. Tijdens zo’n bordsessie 

worden successen benoemd en nieuwe acties bedacht om een doel te halen. Tijdens het  

gezamenlijk ‘lesontwerp’ wordt zo’n actie verder uitgewerkt.  Er 

wordt afgesproken wie er bij een collega in de klas wil kijken om te 

zien hoe een actie werkt. De stem van de leerling is ook onderdeel 

van het geheel, alle groepen hebben een bord in de klas en er zijn 

kinderen die al een keer met een ‘leerlingenarena’ hebben 

meegedaan. Zo kunnen de leerlingen ook meedenken om het 

onderwijs voor hen te verbeteren. Mocht u hier vragen over hebben 

of bent u gewoon geïnteresseerd, loop gewoon bij ons binnen! 

De eerste periode dit schooljaar hebben we vooral doelen gesteld 

met betrekking tot 

begrijpend lezen. Nu 

staat rekenen als 

thema op ons 

verbeterbord. Dat betekent dat wij als team 

goed kijken naar ons rekenonderwijs en hoe 

wij dit kunnen verbeteren voor de kinderen. 

Automatiseren staat nu centraal en per bouw 

zijn subdoelen geformuleerd.    

                     

Bij de kleuters wordt met de kinderen aandacht besteed aan de getalsymbolen t/m 14.    

Groep 3/4  werkt aan het getalbegrip (groep 3 tot 30 en groep 4 tot 100).                                      

Groep 5 t/m 8 hebben het doel gesteld m.b.t. de  tafelsommen 1 t/m 10.  
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Oud papier 2020 
De flyer krijgen jullie binnenkort ook in de brievenbus! Op de volgende data in 2020 komen 
we weer het oud papier ophalen: 

 
7 januari 
4 februari 
17 maart 
21 april 
26 mei 
30 juni 

 

Rova Groentour 
Deze week zijn de kinderen van de groepen 6 tot en met 8 uitgenodigd door Rova Zwolle om 
bij hen een kijkje in het bedrijf te komen nemen. Hiervoor zijn we bij school opgepikt en weer 
afgezet door de Groenbus van Rova. In het bedrijf zijn allerlei verschillende stappen in het 
afvalscheiding –en verwerkingsproces van restafval bekeken. Hiermee heeft de Rova als doel 
de kinderen inzicht te geven in wat afvalscheiding en verwerking is en op welke manieren dit 
gedaan wordt. Het was een interessante excursie, maar er zat wel een luchtje aan! 

                                 
 

 

Trefbaltoernooi 
Afgelopen woensdag 27 november waren de voorrondes van 
het trefbaltoernooi in de sporthal in Havelte.  De groepen 5, 6, 
7 en 8 hebben flink gestreden, uiteindelijk zijn groep 5 en 8 
door naar de finale. De finale is in de sporthal van Dwingeloo, 
deze wordt gehouden op woensdagmiddag 11 december. 
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Workshops groep 5 t/m 8 
We zijn gestart met een ‘Creamiddag’ op de vrijdagmiddag. In groep 5 t/m 8 kunnen de 
kinderen kiezen uit vijf verschillende workshops waarmee ze drie weken aan het werk gaan. 
Leerkrachten en ouders begeleiden de kinderen bij de workshops.  
De eerste drie weken hadden de kinderen keuze uit; een dramales, een voetbalclinic, de 3d 
printer, een Notan collage knutselen of een Scrunchie maken. Dit was voor de meeste 
kinderen een groot succes! De tweede ronde met workshops is net weer van start gegaan, 
deze keer met andere workshops. 
 
Mocht u het leuk vinden om op vrijdagmiddag van 13.00-14.00 uur te komen helpen, dan 
bent u van harte welkom bij één van de leerkrachten van groep 5 t/m 8. 
 

  
 

 
Stagelopen op de Bosrank 
Dit schooljaar zijn er weer een aantal studenten die hier voor hun opleiding stage komen 
lopen. Ze stellen zich hieronder even kort voor.  
 
Hallo, mijn naam is Isabel Idema en ik ben 18 jaar. Ik woon in Havelte en ik zit 
in mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent op Drenthe College, 
omdat ik later graag juf wil worden. Ik loop in groep 1/2A stage op de 
donderdag en in groep 1/2B op woensdag en vrijdag. Verder ga ik af en toe in 
de andere klassen kijken en soms ook helpen. Naast stage ga ik naar de 
sportschool en werk ik in de snackbar.  

 
Ik ben Niek van Achteren, woon in Ruinen en ben 22 jaar.  Mijn hobby is 
fitness en in mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn vrienden. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent en zit in het 1e jaar op het Alfa college. Ik loop elke week 
op donderdag stage in groep 6/7 B.  
 

 

Op tijd beginnen 
De schoolbel gaat ’s morgens om 8.25 uur, zodat wij om 8.30 uur kunnen starten met de les. 

Ouders / verzorgers wilt u zorgen, dat uw kind op tijd in de school is? Graag uw 

medewerking hierbij!  
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Dance hypes   
De groepen 5 t/m 8 hebben maandag 4 november in de gymzaal 
in Havelte een dansvoorstelling bijgewoond. Hierin werd de 
geschiedenis van dans opgevoerd. De kinderen hebben op een 
interactieve manier kennis genomen van de verschillende 
dansstijlen. 
 

 

Sinterklaasfeest 

                               UITNODIGING 
 
Aanstaande woensdag 4 december is er van 18.30 uur tot 19.30 uur 
de gelegenheid om de surprises en gemaakte werkjes te bekijken in 
onze school. Iedereen; ouders, opa’s, oma’s, kinderen zijn hier van 
harte welkom!!  
De surprises van de groepen 5 t/m 8 kunnen woensdagmorgen in de school worden gebracht. 
 
Sinterklaas komt donderdag 5 december rond half negen aan op het schoolplein van de 
school. U komt hem toch ook verwelkomen? De kinderen gaan eerst naar binnen en dan 
gezamenlijk naar buiten. 
    
De Sint zal samen met zijn pieten de groepen 1 t/m 4 bezoeken. De kinderen in groep 5 t/m 8 
wisselen surprises uit en krijgen  pietengym in de gymzaal. Deze dag krijgen de kinderen van 
de OR ranja en wat lekkers, ook is er natuurlijk schoolfruit. Wellicht kunt u hier rekening mee 
houden. 

Om 12 uur zijn alle leerlingen vrij! 
 

 

Kerstviering 
Donderdag  19 december wordt kerst op school 
gevierd. De kerstcommissie is samen met enkele leden 
van de ouderraad druk bezig met de voorbereiding. 
Binnenkort volgt de informatie hierover. 
 
 

 

 
 
 

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 
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