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NIEUWSBRIEF
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OBS DE BOSRANK
INHOUD NIEUWSBRIEF
Kalender
Voorwoord
Sinterklaas
Kerst
Zakelijke Ouderavond
Finale trefbal
Groep 3, paniek op het schoolplein!
Zeebenen groep 7&8

Groepsdoorbrekend werken in groep 1-2-3-4
Juf Suzanne
Oud papier
Studiedag
Staken
VVN
Stichting kinderkampen

KALENDER JANUARI
6 jan. Vergadering ouderraad
7 jan. Oud papier
8 jan. Luizenpluis
15 jan. Ouderavond voor alle ouders/belangstellenden!!
Wo. 22 jan. Start nationale voorleesdagen
24 jan. Discoavond groep 7 / 8
Di. 28 jan. Vergadering medezeggenschapsraad
31 jan. Studiedag, leerlingen vrij.

VOORWOORD
Weinig woorden heb ik nodig
Meer dan 4 zijn overbodig
Het echte wat ik meen
zijn de woorden ……

GELUK en GEZONDHEID in 2020
voor IEDEREEN!
TEAM OBS DE BOSWIKKE
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Sinterklaasfeest
Oh Oh Oh, het was wat dit jaar met Sinterklaas.
Op de kijkavond waren de surprises te
bewonderen. Het was een gezellige en
drukbezochte avond. In elke klas was te zien wat
er allemaal geknutseld was. Jeetje, wat een
kunstwerken zeg. Iedereen kon trots zijn op
zijn/haar werk. Super.
Een caravan op het schoolplein. Iedereen was
erg nieuwsgierig van wie hij was. Fotopiet was
op zoek naar een mooi plekje en natuurlijk sloeg
hij ons schoolplein niet over. Ook Sinterklaas kwam met de caravan aan. Het was een
gezellige binnenkomst en hij was erg tevreden over onze mooie liedjes. Vervolgens zijn de
Sint en zijn pieten in de groepen langs geweest. Gelukkig liepen er veel hulpsinterklazen en
hulppieten rond om de Goedheiligman te helpen.
De ouderraad heeft ons voorzien van drinken en wat lekkers en die willen we dan ook
hartelijk bedanken voor alle hulp op deze dag.

Kerst High Tea
Dit jaar is de Kerstviering wat anders aangepakt. We hebben een geweldige ‘High Tea’ gehad
in het Knooppunt. Alle groepen hadden flink geoefend in hun groep om ons te vermaken
tijden het eten. Er werden heel mooie liedjes gezongen, een gedicht voorgedragen en er was
een kerstverhaal met toneelspel erbij. De tafels waren mooi klaargezet en gedekt door de
ouderraad. Eten en drinken was er in overvloed en wat hebben we gesmuld zeg. De hapjes
waren heerlijk en wat zagen sommige hapjes er mooi uit, echt geweldig. We hebben onze
buikjes goed vol kunnen eten.
We kijken terug op een gezellig dag en willen iedereen bedanken voor hun inzet. Zonder hulp
zou dit grandioze samenzijn niet gelukt zijn. Iedereen super bedankt.
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Ouderavond
Woensdagavond 15 januari nemen de
ouderraad en de medezeggenschapsraad u mee in het
jaarverslag van 2018-2019 en in nieuwe ontwikkelingen
van 2020.
Vervolgens worden er door het schoolteam workshops
georganiseerd met thema’s, zoals het werken op school
met:
- chromebooks
- het nieuwe rekenonderwijs
- topondernemers
- werkwijze leerKracht; de stem van leerlingen…
- engels op de basisschool
- etc., etc.
Na de kerstvakantie meer informatie.

Noteer deze avond alvast in uw
agenda!
Finale trefbaltoernooi
Woensdag 11 december was in Dwingeloo de finale
van het trefbaltoernooi. Éen team van groep 5 en
twee teams van groep 8 hadden zich hiervoor
geplaatst. Na een sportieve strijd is er één team van
groep 8 van de Bosrank op de 1e plek geëindigd.

Groep 3, paniek op het schoolplein!
Au, au, au, au klinkt het woensdagmiddag 18
december op het schoolplein. Gevolgd door ui, ui,
ui en uu, uu, uu.
Wat was er toch aan de hand bij de kinderen van
groep 3? Hun juf had allemaal sneeuwballen
gemaakt met de (nog) lastige klanken. Kinderen
moesten deze sneeuwballen uitpakken, lezen en
vervolgens het juiste klanken pad hinkelen en
luidkeels de klanken roepen.
Uiteindelijk schreven ze dan een woordje met deze klank in het juiste vak en begonnen
daarna weer opnieuw.
Een groot succes en gelukkig zonder echte gewonden.
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Zeebenen groep 7 & 8
Dinsdag 3 december kwamen Janet en Bob op school om in de groepen 7 en 8 om iets te
vertellen over de zeevaart. Ze starten met de vraag
welke verschillende schepen de kinderen al kenden.
Nou dat waren er behoorlijk wat; Marineschepen,
cruiseschepen, sleepboten, vrachtschepen (hier varen
Janet en Bob op), tankers en vissers schepen.
Ook hebben de kinderen geleerd dat er verschillende
soorten ladingen zijn en wie er allemaal op een schip
werken en wat ze doen. Janet en Bob hadden echt
zeekaarten meegenomen. Deze mochten wij ook
bekijken. Hierop konden we zien hoe diep het water
was.
Aan het einde hebben alle kinderen nog een mooi tasje gekregen met informatie erin.

Groepsdoorbrekend werken in groep 1-2-3-4
Vanaf 6 januari starten alle leerlingen van groep 1 t/m 4 met het
gezamenlijke thema post.
De leerlingen starten hier op feestelijke wijze mee op het centraal
station.
Gedurende 3 weken zullen de leerlingen allerlei werkjes en
opdrachten doen die met dit thema te maken hebben. Zowel in de
eigen klas als groep doorbrekend.
Tevens zullen de groepen 2 en 3 op maandag en donderdag in circuitvorm met elkaar
samenwerken aan taal/rekenen en thematisch werken.
Denk hierbij aan spelenderwijs leren in de hoeken en in de klas.
Veel foto’s en verhalen zullen volgen op het klasbord!
Wij hebben er allemaal erg veel zin in!
Tim, Melissa, Henriëtte, Megan en Marlieke

Juf Suzanne
Op 12 november om 18.04 uur is Tessa Mae Korf geboren. Ze heet
Tessa. Dochtertje van juf Suzanne Booij. Vandaag zijn enkele
teamleden bij haar op kraambezoek geweest; het gaat goed met
Tessa, zus Jesslynn en ouders! Een prachtig kindje!
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Oud papier 2020
Oproep van

de ouderraad

.....en neem even de moeite om dit te lezen en door te laten dringen.
Helaas hebben wij de laatste 3(!) keer moeten ondervinden voor welke problemen we
komen te staan als er meerdere ouders niet komen opdagen bij het oud papier verzamelen.
Een enkele met afmelding vanwege ziekte of file, maar vaker gewoon zonder afmelden of
met de mededeling aan de leerkracht ‘ik kan niet en heb geen vervanger kunnen regelen’.
Voor u misschien gewoon, maar gewoon vinden wij dit niet.
U moet weten dat
- de vrachtwagens niet weg kunnen zonder de vrijwilligers.
- wij om 18.00 op de parkeerplaats niet zomaar 4 vrijwilligers uit de hoge hoed toveren.
- de vrijwilligers die er wél zijn én de chauffeurs allemaal later moeten starten en dus
later thuis zijn.
- de chauffeurs nog weer helemaal naar Oude Pekela terug moeten rijden.
- dat bewoners in Havelte er niet op zitten te wachten dat er na 20.30 nog
vrachtwagens door het dorp rijden
- dit vanuit de gemeente ook niet wenselijk is
1x per jaar oud papier ophalen ten behoeve van uw kind(eren) is bittere noodzaak.
Niet alleen omdat we de opdracht het oud papier te halen ieder jaar weer gegund krijgen van
de gemeente met de verplichting 11x per kalenderjaar dit te verzamelen,
maar vooral in het belang van uw kind!
Ondanks het dalen van de oud papier prijs en geen uitzicht op verbetering zal er voorlopig
een gegarandeerde opbrengst zijn. We willen deze opbrengsten niet kwijt raken omdat we
niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. Zonder deze opbrengsten geen aanvullende
activiteiten voor de kinderen. Laat staan cadeaus of versnaperingen.
Als het goed is ten overvloede; wat doet de OR met de opbrengsten?
Het financieren en (mede)organiseren van:
Sinterklaasfeest; te denken aan de cadeautjes die ALLE kinderen in groep 1 t/m 4 ontvangen
en de chocoladeletters die ALLE kinderen ontvangen dan wel het regelen van Sint, Pieten en
al het snoepgoed.
Kerstactiviteiten; te denken aan al het bestek, borden, bekers e.d. en drinken dat gebruikt
wordt bij de maaltijd. Door ALLE leerlingen dus.
Kinderboekenweek; de gouden tickets die in de boeken verstopt worden en door ALLE
kinderen gevonden kunnen worden
Feestavonden, pleinfestijn, koningsdag, sportdag; alle liters ranja en versnaperingen die
erbij genuttigd worden door ALLE leerlingen.

Dus staat u op de lijst; kom of regel zelf iemand anders en laat het niet over
aan degenen die er wel zijn of wel de moeite hebben genomen wat te regelen.
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Studiedag & Staking
De onderwijsbonden roepen op tot landelijke
stakingsdagen van het primair onderwijs op donderdag 30
januari en vrijdag 31 januari. Na de kerstvakantie komt
hierover meer duidelijkheid wat dit betekent voor OBS De
Bosrank binnen Stichting Talent Westerveld. Vrijdag 31
januari hebben de leerlingen in ieder geval zeker vrij van
school door de geplande studiedag van het schoolteam.
En misschien kunt u er rekening mee houden, dat de
kinderen op de donderdag hiervoor misschien ook vrij krijgen.

Beste ouder(s),
Op school wordt gedurende het hele schooljaar aandacht besteed aan verkeerseducatie. Thuis, tijdens de
kerstvakantie, kan je natuurlijk ook aandacht besteden aan hoe je kind veilig deelneemt aan het verkeer. Als je
samen met je kind op pad bent, kun je bijvoorbeeld de verkeersregels en – borden benoemen in verschillende
situaties. Bij de jongste kinderen kun je aandacht besteden aan hoe je veilig oversteekt.
Hieronder een aantal leuke tips om in de kerstvakantie te doen:
• Speel Wheelie Pop (vanaf groep 5)
Wheelie Pop is een erg leuke game om te spelen. Kinderen gaan de strijd aan met Mister Smart, die
telefoons verkoopt. Mister Smart heeft alle vriendjes gehypnotiseerd door hun smartphone. Door de
game goed te spelen, kinderen moeten zich niet laten afleiden, komen ze uiteindelijk tot de eindbattle
met Mister Smart. Deze app is gratis te downloaden in de App Store en Google Playstore
• Speel samen de Uit de Hoek (vanaf groep 5)
Weet jij de dode hoek aan te wijzen? In het ‘Uit de hoek’ spel gaan jij en je kind samen op zoek naar
schoolspullen die onderweg uit zijn/haar tas zijn gevallen. Hierbij kom je steeds in dodehoeksituaties
terecht. De bedoeling is dat jullie samen kijken waar je als fietser het beste kunt gaan staan. Een
interactieve en speelse manier om thuis aandacht te besteden aan de verkeersopvoeding! Gratis te
downloaden in de App Store en Google Playstore
• Lees voor uit het spiksplinternieuwe boek: Fiep in het verkeer (van groep 1 t/m 4)Dit boek is bedoeld
om kinderen op een speelse wijze wegwijs in het verkeer te maken. Ze leren over het verkeer op de
stoep/op de fiets/op de weg en overal (lucht, water, spoor,…). Het boek is verkrijgbaar in diverse
boekhandels.
• Ontdek samen Sproet en de straathaaien (van groep 1 t/m 3)
Via verhalen en activiteiten over Sproet en haar vriendjes ervaart je kind hoe verkeer onderdeel is van
het dagelijks leven. De verhalen, vragen, kijkplaten en opdrachten sluiten aan bij de verkeerslessen op
school voor kinderen van ongeveer vier tot zes jaar. Bestel dit boek via: www.verkeersouders.nl/sproet
Meedoen is makkelijk!
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Stichting kinderkampen
Stichting kinderkampen Havelte is op zoek naar nieuwe leiders!
Stichting Kinderkampen Havelte organiseert ieder jaar met een groep vrijwilligers een
zomerkamp voor de kinderen uit Havelte en omgeving. Nu zijn wij op zoek naar nieuwe
mensen die ons hierbij willen helpen. Kinderen van leiding die mee willen, zijn gegarandeerd
van een plekje.
Wij zoeken mensen die:
- Minimaal 20 jaar zijn;
- Vrij zijn van 4 t/m 11 juli 2020;
- Het leuk vinden om activiteiten te verzinnen;
- Kinderen een onvergetelijke week willen geven;
- In een leuk team willen werken;
- Eventueel bereid zijn om meerdere jaren mee te gaan.
Heb je interesse of vragen, stuur dan even een berichtje naar
info@stichtingkinderkampenhavelte.nl of bel met 0653286230.

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

OVERIGE INFORMATIE / ACTIVITEITEN:
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Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Schrijf in voor 1 januari en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet
vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de
Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt
doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: maandag 2 maart 2020
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur
Leslocatie: OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22 7971 BC HAVELTE

•
•
•
•
•
•
•
•

De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 januari en ontvang €25,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €185,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin
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