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NIEUWSBRIEF   

Februari 2020   

OBS DE BOSRANK  

 

KALENDER FEBRUARI 
Di. 4 feb.; Oud papier 
Ma. 17 feb. t/m vr. 21 feb.; Voorjaarsvakantie 
Ma. 24 feb. Rapporten mee 
Di. 25 feb.; Start oudergesprekken 
Wo.26 feb.; Luizenpluis 

 

 
VOORWOORD           
Eén maand van 2020 is alweer voorbij!  
Gelukkig viel het aantal kinderen met griep tot nu toe 
nog mee. Er is in de afgelopen periode hard gewerkt aan 
de Cito-toetsen. De uitslagen van de Cito-toetsen zijn 
vooral bedoeld voor de leerkrachten om te kunnen 
analyseren welke oefenstof nog extra aangeboden moet 

worden of welke oefenstof al goed wordt beheerst door de groep. De Cito-toetsen 
gebruiken wij dus als signaalfunctie voor de leerlingen individueel en als groeps-/school-
informatie. In week 9 zullen de leerling-ouder gesprekken plaatsvinden. Daarnaast kunt u bij 
vragen of opmerkingen altijd contact met de groepsleerkrachten of leidinggevenden 
opnemen. Samen iedere dag een beetje beter!  

Team Boswikke 
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ZAKELIJKE 
OUDERAVOND 
 

Woensdag 15 januari hebben 
we een prachtige 
ouderavond gehad op OBS 
De Bosrank. De opkomst was 
veel groter dan we hadden 
verwacht. De verdeling over 
de verschillende workshops 
was mooi evenredig 
verdeeld.  
Het team had de workshops  
gezamenlijk voorbereid 
tijdens een werksessie. We 
vonden het fijn om ouders 
mee te kunnen nemen in de 
nieuwste ontwikkeling op school wat (begrijpend)lezen, rekenen, werkwijze leerKracht en 
topondernemers betreft.  
Het was een leerzame avond en het team kreeg dan ook veel positieve reacties van de ouders. 
‘Zeker voor herhaling vatbaar’ was de eindconclusie! Ouderraad en medezeggenschapsraad 
bedankt voor de medewerking op deze avond en alle aanwezige ouders voor de getoonde 
belangstelling. 
 

 
 

LEESVIRUS GROEP 6  
 
 

 
 
 
 
 
Het leesvirus voor groep 6 is maandag 27 januari weer gestart! Het project gaat over tien mooie, 
spannende en grappige boeken. De leerlingen van groep 6 lezen de boeken, delen hun mening over 
de gelezen boeken op de website www.leesvirus.nl, wisselen leeservaringen uit en ze doen mee aan 
de quiz. Iedere maandag komen er 2 nieuwe vragen op de website en vrijdag moeten deze vragen 
beantwoord worden. Zou de Bosrank zich ook dit jaar leesviruskampioen mogen noemen? We 
houden jullie op de hoogte!! 

 

http://www.leesvirus.nl/
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LEERLINGENRAAD 
 
De leden van de leerlingenraad hebben al heel wat werk verzet; 
- Er is een schema gemaakt voor het voetballen op het plein voor alle leerlingen.  
- De meesters en juffen doen elke week een rekenspel in de klas of buiten.  
- Er wordt door verschillende groepen rommel opgeruimd op het plein. 
- De klokken in school worden op tijd gezet en er komen meer klokken in de school. 
 
De leerlingenraad komt 1 keer per maand bij elkaar 
om te vergaderen! De blauwe brievenbus bij de 
personeelskamer wordt dan ook geleegd. Hier 
mogen alle kinderen van de Bosrank agendapunten / 
ideeën inbrengen voor de leerlingenraad. 
 

 
 

 
 

DISCO GROEP 7 & 8 
 

Vrijdag 24 januari was het groot feest op De Bosrank. Een 
echte discotheek en vanaf half zeven tot kwart voor acht 
gingen de voetjes van de vloer. De groepen 7 & 8 hadden 
zelf het thema bedacht, ‘Black & White’. Alle kinderen 
zagen er tip top uit!               
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MEERGROEP 
 
Op donderdagochtend hebben we al enige tijd de Boswikke ‘meergroep’. Deze groep komt bij 
elkaar op de Bosrank en bestaat uit verschillende kinderen uit de midden-/bovenbouw, van 
zowel de Veldwikke als de Bosrank. Tijdens deze ochtenden staan verschillende onderwerpen 
centraal.  
 

De dagstart doen we vaak aan de hand van Smartgames. Moeilijke spelletjes waarbij je op 
zoek moet naar oplossingen die niet voor de hand liggend zijn. Hierin is een niveau verdeling 
aangebracht van beginner tot expert. Op het moment dat we doorgaan naar de volgende 
activiteit wordt de voortgang geregistreerd in de plusmap van elk kind. Als de hersenen goed 
wakker zijn gaan we door met “MijnEigenProject”. Deze website wordt gebruikt als leidraad 
waarbij de kinderen leren om onderzoeksvragen te maken die passen bij een zelfgekozen 
onderwerp. Om de onderzoeksvragen te kunnen maken, hebben de kinderen een mini-cursus 
gevolgd op de website. De keuze voor het onderwerp is ook gebonden aan verschillende 
eisen. Nadat de keuze is vastgelegd gaan de kids aan de slag in verschillende stappen. Denk 
hierbij aan kennis oogsten, aantekeningen maken, uitwerken en een presentatieproduct 
kiezen. Uit dit product (bijvoorbeeld een uitlegplaat) moeten de kinderen laten zien wat zij 
van het onderzoek hebben geleerd. Pittig, maar de groep is erg gemotiveerd! 
 
Als afsluiting van de ochtend doen we verschillende dingen. Dit kan bijvoorbeeld een 24-
game zijn waarbij de rekenvaardigheid wordt uitgedaagd, maar ook Gravitrax komt aan bod. 
Een speel-/leermateriaal waarbij ontwerpend leren centraal staat. De kinderen hebben als 
groep zelf een puntensysteem ontworpen. Hiermee scoren zij hun ontwerp en bouwwerk. 
Natuurlijk gaan we elke keer proberen het record te verleggen! Tot slot komt er ook sinds 
kort een filosofeerspel aan de orde. Hierbij staan gespreksregels centraal en worden de 
kinderen uitgedaagd om een mening te geven, deze te beargumenteren en eventueel te 
verdedigen. Spannend, uitdagend en vooral leerzaam!  
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TONEELVERENIGING ’T OLDE BESSIEN SPEELT “BED EN BREEKVAST” 
 
Op vrijdag 14 februari 2020 speelt toneelvereniging ’t Olde Bessien uit Darp de try-out van 
het stuk “Bed en Breekvast”. Wij nodigen hiervoor de jeugd t/m 15 jaar uit Darp en Havelte 
uit om te komen kijken. We beginnen om 19.30 uur in dorpshuis ‘De Stobbe’ in Darp. De 
entree is gratis.  
 
De première vindt plaats in de Stobbe in Darp op zaterdagavond 15 februari. 
Op zaterdag 22 februari wordt gespeeld in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte.  
Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Gedurende de avond wordt er een verloting 
gehouden. In Darp wordt afgesloten met gezellige livemuziek. Dit alles wordt mede mogelijk 
gemaakt door de diverse sponsoren. Kaarten zijn verkrijgbaar voorafgaand aan de 
voorstelling aan de zaal. De entree bedraagt 10 euro p.p. (inclusief 1 kop koffie/thee). 
 

Korte samenvatting van het stuk: 
Het stuk speelt zich af in de huiskamer van Jan en 
Gre. Jan is een man die pas in de VUT is gegaan En 
nog niets gedaan heeft sinds hij niet meer aan het 
werk hoeft. Zijn vrouw, en ook de buren, sporen 
hem aan toch weer wat te gaan doen. Dit lukt niet 
erg, totdat Jan bij toeval een folder leest, waarin 
een advertentie staat van een Bed- en 
Breakfasthuis. Als hij doorkrijgt dat er dan allemaal 
mensen over de vloer komen en dat het dan ook 

nog geld oplevert, wordt Jan helemaal enthousiast. Misschien wel té enthousiast. Het loopt binnen de 
kortste keren helemaal uit de hand.  Ze worden door de gasten totaal overrompeld.  Jan en Gre raken 
de regie helemaal kwijt. Dat willen ze natuurlijk beide niet. De gasten werken, ongewild, mee om aan 
deze ongewenste situatie een einde te maken.  

 
We hopen u/jullie te mogen begroeten op één van bovengenoemde data. 

 

 

ROUTE 8 (Eindtoets groep 8) 

De afgelopen tijd hebben we veel signalen binnengekregen van scholen dat er 

oefenmateriaal van ROUTE 8 en de ADIT in omloop is op internet, 

waaronder www.citotrainernederland.nl. Dit oefenmateriaal is niet door ons ontwikkeld en 

uitgegeven. Wij willen u daarom ook adviseren om dit oefenmateriaal niet aan te schaffen, 

omdat het niet representatief is voor onze toetsen. Wij merken dat deze pakketten ook 

regelmatig door ouders worden aangeschaft. Stel hen daarom ook op de hoogte 

van bovenstaande. 

 
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 

 

https://www.citotrainernederland.nl/c-3958360/route-8-iep-dia-en-amn-eindtoetsen/
https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsteenwijkercourant.nl%2Fmedia%2FMTE4MjA1Nl9kNjNjMWI4NTczZjlmZWExY2Y5NGE3MzA4MTVlNGU3NGYwMWExMjQwXzYyMHhDMTI4MHg4NTMuMzMzMzMzMzMzMzMrMCstNjY%3D.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsteenwijkercourant.nl%2Fartikel%2F1079022%2Ft-olde-bessien-speelt-bed-en-breekvast.html&docid=B0S2Ibz0-cP1UM&tbnid=ijQQLDGdpvUMcM%3A&vet=10ahUKEwiSlbr_wLHnAhXNy6QKHYQfBeEQMwhBKAAwAA..i&w=620&h=349&bih=751&biw=1536&q='t%20olde%20bessien%20bed%20en%20breekvast&ved=0ahUKEwiSlbr_wLHnAhXNy6QKHYQfBeEQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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INFORMATIE CONTACTEN: 

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin 

Schrijf nu in want vol = vol! 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 

Voor wie? 

Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 

Ook voor kinderen met dyslexie. 

Wanneer is de typecursus? 

Startdatum: maandag 2 maart 2020 

Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur 

Leslocatie: OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22 7971 BC HAVELTE 

Prijs 

185 euro (incl. examen) 

Waarom blind leren typen? 

Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en 

kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind 

onder begeleiding leert typen van een type-coach. 

De klassikale cursus van de Typetuin 

• Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  

• De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 

• Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  

• Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

• Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever 
nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar 
eigen leerproces. 

Wat heb je thuis nodig? 

Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 

Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

Aanmelden 

Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 

Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in. 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  

Met vriendelijke groet, Team Typetuin 

 

 

 

 

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
mailto:info@typetuin.nl
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Kindermenu 2.0 Westerveld: kookwedstrijd voor 
kinderen 

Naar aanleiding van het succes van Kindermenu 2.0 van vorig jaar in Westerveld, waar 

Mirte Idsenga van de Singelier won, wordt er dit jaar weer een kookwedstrijd voor 

kinderen georganiseerd in Westerveld. De Beweegcoaches dagen JOU uit om het meest 

lekkere, leuke en gezonde gerecht van de gemeente Westerveld te bedenken! Ben je 

tussen de 4 en 12 jaar? Bedenk dan een gezond recept en stuur deze op! Jouw recept 

kan tot 23 februari worden ingediend. Alle inzendingen worden vervolgens dinsdag 25 

februari om 15.00 uur in restaurant De Tippe live beoordeeld door een vakjury - 

bestaande uit de chef-kok van restaurant De Tippe, diëtistenpraktijk Buurmeijer, 

beweegcoach Tim Jansen en wethouder Henk Doeven. Zij bepalen welk gerecht het 

meest lekker, vers, regionaal, gezond en betaalbaar is. Het winnende recept wordt 

gebundeld in een Drents kookboek en komt zelfs op de kaart te staan van restaurant De 

Tippe in Vledder! Hiernaast wint de hele schoolklas van het winnende kind een 

kookworkshop bij restaurant De Tippe onder begeleiding van een chef-kok. Stuur dus nu 

jouw gezonde recept per e-mail naar beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of per post 

naar Postbus 50, 7970 AB Havelte. 

 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

