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Kalender maart 
9 mrt.    Studiedag alle kinderen vrij 
10 mrt.  Groep 3 bezoek bieb                                             
11 mrt.  Groep 6 bezoek vogelwacht  
12 mrt.  Juf Megan jarig 
15 mrt. Suzanne Booij jarig 
16 mrt.  Voorstelling groep 1 & 2 
17 mrt.  Oud papier 
20 mrt.  Vrijwilliger in de klas (groep 6,7 en 8) 
23 mrt.  Veurlezen in het Drents 
25 mrt.  Landelijke Grote REKENDAG op school 
31 mrt.  Meester Ramon jarig 
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VOORWOORD     

De februari gesprekken vanuit de driehoek; kind-ouders-leerkracht zijn geweest. Mede vanuit 

de CITO-toetsen weten we welk lesaanbod en lesaanpak we de komende tijd vooral moeten 

inzetten. Groep 8 neemt nog een eindsprint op weg naar de eindtoetsen in april. Een fijne 

periode om nog lekker aan de slag te kunnen! 

Binnen het team zijn in deze periode enkele wijzigingen gekomen. De kleutergroepen hebben 

per 1 maart een meester erbij; Wessel van der Laan. Gerla Huls van groep 5 is met 

zwangerschapsverlof gegaan. Jackeline Everaerts en Eefke Rijksen nemen deze groep nu van 

haar over. Suzanne Booij is weer terug van bevallingsverlof van dochtertje Tessa. Suzanne vult 

de werkdrukverminderingsuren van beide scholen in. Deze uren zijn vooral bedoeld voor de 

leerkrachten. Het Boswikke team heeft ervoor gekozen om deze uren grotendeels in te zetten 

voor extra begeleiding van kinderen. Joke Wesselink, onze onderwijsassistente re-integreert 

gelukkig weer met enkele uren in school op ma di en do. In deze periode wordt ze nog 

vervangen door Brenda Meijer. Er is een vacature voor Intern begeleider uitgezet. Totdat er 

iemand hiervoor is benoemd, is Rita Lorkeers contactpersoon voor de zorg in de school. Ook 

Renata Mighout kan 1 dag per week IB-werkzaamheden op school uitvoeren. 

Verder zijn vele teamleden en ouders actief om van alles te regelen voor school. Om mooi en 
goed onderwijs te kunnen maken zijn er veel activiteiten in school. Dat kan alleen met ieders 
hulp en inzet. Leerlingen, leerkrachten, ouders, vrijwilligers, verzorgers, opa’s, oma’s,  
stafmedewerkers enz. ….…BEDANKT ALLEMAAL VOOR IEDERS MEDEWERKING!   

Team Boswikke 

 
 

 
 
Studiedag 
Maandag 9 maart hebben de leerlingen vrij, maar de 
leerkrachten niet! 
Wij gaan als Boswikke-team aan de slag met kennis en 
afspraken omtrent het stimuleren van het leren luisteren, lezen 
en begrijpend lezen. 
Hoe hebben de 
kinderen hieromtrent 
gescoord met de 
methode-toetsen , 

met de Cito-toetsen en hoe is de motivatie van de 
kinderen hierbij?  Kortom; het onderwijs samen iedere 
dag een beetje beter maken!  
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Luizenpluis 
Vind jij het fijn, dat de school zich inzet, dat er zo weinig mogelijk kinderen met haarluizen zijn? 

Ja? 
Dan hebben we uw hulp nodig! Na iedere vakantie gaan we op de woensdagmorgen om half 9 
gezellig met een groepje ouders alle kinderen even door het haar pluizen. Heeft een kind haarluis 
dan geeft de leerkracht dit door aan de ouders en rekenen wij erop, dat de ouders zo snel mogelijk 
een haarbehandeling verzorgen tegen deze kriebels. Zo kunnen we voorkomen dat alle kinderen 
last krijgen van kriebelbeestjes. En….we hebben het gezellig samen in de teamkamer als kapsalon! 
Kom jij onze club ook versterken? We zijn daar blij mee! Geef je op bij r.lorkeers@talentwesterveld 
of bij w.baaiman@talentwesterveld.nl. (juf Wanda) 

 

 
 

Even voorstellen.. 
Marissa Krol 
Mijn naam is Marissa Krol, ik ben 24 jaar en ik woon op dit moment in 
Enschede. Sinds eind februari ben ik begonnen op de Bosrank middels het zij-
instroomtraject. Dit betekent dat ik twee dagen in de week, op donderdag en 
vrijdag, samen met Ramon Mones voor groep 8 sta. Daarnaast volg ik nog 
één dag in de week een opleiding. Ik heb hiervoor de opleiding tot logopedist 
gedaan en ik werk op dit moment ook twee dagen als logopedist. Omdat ik 
toch nog op zoek was naar een nieuwe uitdaging en ik mijn huidige werk 
graag wilde combineren met het onderwijs heb ik voor het zij-
instroomtraject gekozen. Ik kijk er erg naar uit om de kinderen en de school 
beter te leren kennen en veel van iedereen te leren. Voor vragen kunt u me bereiken op 
m.krol@talentwesterveld.nl of spreek me even aan in de wandelgangen. 
 
Wessel 

Met ingang van maart 2020 zien jullie een nieuw gezicht op school in de 
groepen 1/2. 
Ik zal me even voorstellen: 
Mijn naam is Wessel van der Laan, 46 jaar oud en ik woon in Dwingeloo. Ik 
heb drie en een haf jaar in Dwingeloo gewerkt als Intern Begeleider en nu 
sta ik weer voor de klas. 
In de jaren ervoor heb ik op twee verschillende scholen gewerkt in 
Bloemendaal en Amsterdam en daarna als leerkracht voor de Stichting 
Talent. 
Ik kom vijf dagen in de week om samen met Megan en Tim les te geven aan 

de kleuters van de Bosrank. 
Zo zijn jullie een klein beetje op de hoogte van wie er op jullie school is bijgekomen. 
Benader mij gerust, als jullie meer willen weten. 
 

 
 

mailto:r.lorkeers@talentwesterveld
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Vragen en antwoorden met betrekking tot het oud papier in Havelte: 

1) Worden ouders nog 1x per jaar verwacht bij het ophalen van 

het oud papier? 

JA 

2) Ook als het niets oplevert, er zelfs betaald moet worden voor 

oud papier…? 

JA 

3) Heeft het nog wel zin om oud papier op te halen?  

JA 

4) Levert het nog wat op?  

JA 

5) Hoe dan?  

Er is een regeling vanuit de gemeente waardoor de negatieve 

papier prijzen van dit moment zo gecompenseerd worden dat 

er voor de OR zelfs iets over blijft om dat te kunnen we doen 

wat we al jaren doen.  

6) Wat doet de OR dan met het geld?  

Het financieren en (mede)organiseren van: 
Sinterklaasfeest; te denken aan de cadeautjes die ALLE kinderen in groep 
1 tm 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 ed 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. 

Conclusie:  

Onze kinderen krijgen vanuit de ouderraad een leuke aanvulling 

buiten het onderwijs, mits de ouders bijdragen aan het ophalen 

ervan;) 

 
 

OUDERPORTAL 
We ontvangen vaak mailtjes van ouders die in het ouderportal aangeven dat het 
noodnummer veranderd moet worden in de nummers van de ouders zelf. 
Als er iets op school gebeurd, of een kind wordt ziek dan bellen wij altijd eerst de ouders op, 
zowel mobiel als op de huistelefoon. Mocht het telefoonnummer van het werk ook bekend 
zijn, wordt deze bij geen gehoor gebeld. 
Mochten we bij bovenstaande nummers geen gehoor krijgen, dan pas bellen wij de 
opgegeven noodnummers (opa's, oma's, buren of familie) op. 
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2x per jaar wordt er in het dorp een flyer verspreid 
waarop de ophaaldata voor het oud papier staan 
vermeld. Hierop is plaats voor 2 advertenties.  
Graag willen we ieder jaar ouders met een (kleine) 
onderneming in het verspreidingsgebied de kans 
bieden hierop te adverteren.  
Voor 75 euro kan uw bedrijf(je) hierop komen te 
staan. Heeft u hier belangstelling voor, stuur dan 
een mailtje aan:  wbrigit@ziggo.nl 
Bij meerdere aanmeldingen zullen we er 2 uitloten 

en de overige het jaar erop benaderen.  

 
 

 
Zelf getimmerd met 

de Vogelwacht 
vereniging op school! 
Is dit knap of knap? 

 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 

van de ouderraad 

mailto:wbrigit@ziggo.nl
https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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HAVELTE EN OMSTREKEN 

 
 

Beleef en Beweeg 
 

Weet jij hoe het is om beperkt te zijn in bewegen? Rolstoelgebruikers, blinden, slechtzienden 
en slechthorende mensen ervaren het bewegen anders dan normaal. Bewegen speelt ook 
een belangrijke rol in hoe jij je voelt, en hoe jij jezelf kunt verdedigen in geval van nood. Deze 
middag kan je deelnemen aan kinderyoga, weerbaarheidstraining en kan je kennis maken 
met bewegingsbeperkingen. 
  
Datum:           Woensdag 25 maart 2020 
Tijd:                15:00 tot 17:30 
Locatie:          Sporthal de Hulschebosch Dwingeloo 
Voor wie:       Alle basisschoolleerlingen 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor Kinderkledingbeurs Havelte 
 
De werkgroep Kledingbeurs Havelte organiseert haar halfjaarlijkse kleding en speelgoedbeurs. Een 
gezellige tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te 
Havelte. 
 
Vrijwilligers gezocht 
De kledingbeurs draait op vrijwilligers! 
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende momenten: 
 

- Donderdag 2 april 19.00/19.15 - 22.00 uur  kleding sorteren 

- Vrijdag 3 april  19.30 uur - 22.00 uur   koopavond 

- Zaterdag 4 april 10.00 uur - 12.00 uur  kleding sorteren voor de goede doelen 
 
Je kan je aanmelden voor één of meerdere dagdelen. Alle vrijwilligers mogen op  vrijdagavond, 
voordat de beurs officieel opengaat, voorshoppen! (Vrijdag 3 april van 18.45 tot 19.30 uur) 
 
Wil jij je aanmelden als vrijwilliger, mail dan naar info@kledingbeurshavelte.nl  
 
 
Praktische info over de kledingbeurs 
Je vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. Heb je zelf 
kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kan je de daarvoor benodigde 
prijsenveloppe+ instructie vanaf  
maandag 24 februari 2020 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 2 april 2020 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de Veldkei”. Dit adres vindt 
je op onze website. 
 
 
 

mailto:info@kledingbeurshavelte.nl
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Vogelwacht Uffelte e.o. organiseert: Vogelfotowedstrijd 

 
Graag nodigen we alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 uit om mee te doen aan een drietal wedstrijden 
georganiseerd door de Vogelwacht Uffelte e.o.. Als vogelwacht zetten we ons in om alle vogels in 
onze omgeving zo veel mogelijk te helpen. Dit doen we bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen, 
de kasten schoon te maken en in de gaten te houden of er van elke soort nog genoeg vogels zijn. 
 
Binnenkort kun je als kind ook meehelpen bij de Vogelwacht! Op 29 april starten we met een speciale 
jeugdgroep voor kinderen van 6-12 jaar. Eén zondag per maand doen we dan samen iets in of voor 
de natuur: Op zoek naar bijzondere vogels, diersporen leren herkennen, een insectenhotel bouwen 
of ontdekken van welke wilde planten je kunt snoepen tijdens je wandeling in het bos. 
 
We willen de start van deze jeugdgroep samen met jullie vieren. Daarom organiseren we het 
Vogelfestival Westerveld. Dit festival is op 29 april van 11 tot 16 uur (woensdag in de meivakantie) bij 
de schaapskooi in Havelte. Kom deze dag met ons ontdekken, spelen en vies worden! Heb je altijd al 
willen weten wat een kerkuil eet? Of hoe klein een steenuiltje eigenlijk is? Of wil je een huisje 
timmeren voor de vogels in je tuin? Kom dan langs en neem je ouders en opa en oma mee. 
 
Als voorproef op deze feestelijke dag vragen we jullie om: 
 

- Een originele foto te maken van de wilde eend, vogel van het jaar 2020 
- Een logo te ontwerpen voor de nieuwe jeugdgroep 
- Een naam te bedenken voor de nieuwe jeugdgroep 

 
Je kan mee doen als je in groep 6, 7 of 8 zit. Stuur je inzendingen voor 15 april naar 
jeugdcommissievwu@gmail.com en vermeld hierbij je naam, groep en school. Voor de fotowedstrijd 
zijn er per klas drie mooie vogelgidsen te vergeven. Voor de winnaars van de naam- en logowedstrijd 
hebben we een stoere verrekijker klaar liggen.  
 
De prijsuitreiking vindt plaats op 29 april door burgemeester Jager. De 9 winnende foto’s (nr. 1,2 en 3 
per deelnemende groep) worden bovendien tentoongesteld tijdens het Vogelfestival Westerveld. 
 
Wil je je aanmelden voor de jeugdgroep van de Vogelwacht? Dit kan tijdens het Vogelfestival of door 
te mailen naar jeugdcommissievwu@gmail.com. 
 

 

mailto:jeugdcommissievwu@gmail.com
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