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      NIEUWSBRIEF   

      OBS DE BOSRANK 

 

JUNI 2020   
  

KALENDER JUNI 
2 juni t/m 18 juni; Cito-toetsen 
8 juni; Weer allemaal samen naar school! 
19 juni: Alle kinderen vrij. Het team gaat de rapporten en het nieuwe schooljaar voorbereiden 
21 juni: Vaderdag 
Week 26; Online oudergesprekken 
30 juni; oud papier Havelte 
2 juli; overdracht dag; alle kinderen komen in nieuwe groepen en klaslokalen bij elkaar 
3 juli: laatste schooldag 12 uur alle lln. vrij. Het team sluit dan het schooljaar 2019-2020 af. 

 
 
 
 

 

INHOUD NIEUWSBRIEF      
Kalender 

Voorwoord 

Maatregelen Covid19 

Afscheid  

Welkom 

Leeskilometers 

Gevonden voorwerpen  

Oudergesprekken 

Schoolreisjes…musical….kampen…. 

(Begrijpend) Lezen 

Pleincommissie 

Oud papier 

Overige activiteiten en nieuws omstreken 
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VOORWOORD           
Allemaal weer naar school  
Ja, 8 juni gaat het gebeuren; allemaal weer naar school op OBS De Bosrank!  Er zijn best nog 
enkele gemengde gevoelens en ideeën hierover. Als Boswikke team gaan we opletten, dat we 
ons wel zoveel mogelijk aan de RIVM-voorschriften blijven houden. Dat verwachten we ook 
van leerlingen en ouders. Zie hiervoor ook de bijlage vanuit Stichting Talent en onze 
informatie in deze nieuwsbrief. Verder poetsen, boenen en ventileren we zoveel mogelijk! 
 
Nieuwe Intern Begeleider 
Vandaag is Michiel Frankema gestart op onze scholen als Intern Begeleider. Hij volgt Anneke 
Smit op. Renata Mighout blijft nog tot de zomervakantie 1 dag per week als inval-IB-er om 
Michiel in te werken. Michiel werkt op de maandag t/m de donderdag. Hij stelt zich in deze 
Nieuwsbrief aan u voor. Wij zijn blij, dat Michiel onze nieuwe IB-er is geworden. In een 
andere Nieuwsbrief nemen we jullie mee in welke taken een IB-er precies heeft. Het komt er 
in grote lijnen op neer, dat hij met kinderen, teamleden en ouders contact heeft over alles 
wat met extra zorg heeft te maken in de school en hij heeft een coördinerende rol in de leer-
opbrengsten van alle leerlingen. (m.frankema@talentwesterveld.nl)  
 
Nieuw schooljaar 2020-2021  
Wij zijn nog bezig met alle aanpassingen in dit huidige schooljaar. Daarnaast komt het nieuwe 
schooljaar al heel snel dichtbij. Wij zijn druk met het maken van nieuwe plannen hiervoor en 
hebben er nu al zin in! In ons Boswikke-team zit een enorme drive om het onderwijs constant 
te willen verbeteren en aan te passen aan de kansen en mogelijkheden van deze tijd; wat een 
positieve energie en motivatie! Het was ook te zien aan het tempo en bevlogenheid in de 
samenwerking in ons team hoe wij  ‘Onderwijs op afstand’ hadden georganiseerd. De 
samenwerking in ons team werkt enorm sterk; nu willen we ook nog graag meer vormen 
gaan bedenken op welke wijze wij de samenwerking met ouders nog meer kunnen 
vormgeven. Daarover later meer! 
 
Groepssamenstelling 
We hebben een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd over de samenstelling van de 
groepen in het nieuwe schooljaar.  
We hebben plannen bedacht waarin het belang van ‘het kind’ centraal staat! De kinderen zo 
sterk mogelijk onderwijs bieden, dat is ons aller gezamenlijk belang! 
 
Het team in 2020-2021 
We maken eerst de indeling van de groepen. Daarna bekijken we welke leerkracht precies 
waar gaat werken en wanneer. Het is in ieder geval zeker, dat Martijn Nouwens afscheid gaat 
nemen van zijn functie als leerkracht; jammer!  Hij geeft verderop in de Nieuwsbrief aan wat 
hij gaat doen. Daarnaast worden de contracten van twee leerkrachten niet verlengd. We 
wensen alle drie teamleden alvast alle geluk in het nieuwe schooljaar! 
 
Nog bijna 5 schoolweken voor de zomervakantie 
Lekker hard werken nog; we gaan er iets goeds van maken!       

 

 TEAM OBS DE BOSWIKKE 
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MAATREGELEN COVID 19  
Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een informatiebrief toegevoegd vanuit Stichting Talent. 
Hierin staan al veel maatregelen vermeld. In het protocol staat, dat er geen ouders in school 
of op het plein mogen komen. ’s Morgens bij het op school komen van de kinderen verloopt 
alles heel geordend en verzamelen er geen grote groepen mensen bij elkaar.  
Het ophalen van de kinderen verloopt op de Bosrank nog niet geheel naar wens. Nog steeds 
staan er ouders aan de overkant van de weg te wachten of gaan er ouders in de doorloop 
staan wachten, dicht bij de houten afscheiding waar iedereen langs moet lopen. Wij vragen 
met klem aan alle ouders / verzorgers die kinderen bij school komen ophalen: 

- Willen jullie alstublieft verspreid op het plein gaan staan wachten? Niet dicht bij de 
doorloop bij de houten afscheiding verzamelen, dan staat daar een te grote groep bij 
elkaar! Ga liever verspreid bij de schommels staan wachten en nog verder aan de 
zijkant. Zeker als na 8 juni alle kinderen weer tegelijk via de fietsenstalling naar buiten 
komen.  

- Als je kind bij je komt graag direct het plein verlaten. 
We kijken na 8 juni of ouders/begeleiders zich hieraan houden. Als het niet lukt moeten we 
toch weer wat anders verzinnen, zoals wisselende eindtijden. 
  
Natuurlijk willen we geen zieke kinderen op school. Soms hoesten kinderen, doordat ze bv 
een chronische bronchitis hebben. Geef de leerkracht dit dan aan, ook bij hooikoorts-
klachten. Een kind dat hoest hoeft niet ziek te zijn. De leerkracht verwacht wel zoveel 
mogelijk informatie van de ouders in deze situaties. 
Over verschillende activiteiten moeten we als team en MR nog beslissingen maken. Hierdoor 
krijgt u vaker dan gebruikelijk vanuit school informatie per email toegestuurd.  
Je ziet het: in de agenda staat nog geen vermelding van: 
de schoolfotograaf, kampen, afscheidsfeesten, rapporten mee, schoonmaakavond,  
schoolzwemmen, etc. Wanneer hier meer bekend over is, komt er zo snel mogelijk 
informatie!  
 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe, die gelden voor het onderwijs: 

- Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: Neusverkoudheid, Hoesten, 
Moeilijk ademen/benauwdheid, Tijdelijk minder ruiken en proeven, Een leerling met koorts 
boven 38 °C. 

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven 
en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur geen klachten meer heeft.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 
school en de opvang.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  

- Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de 
school contact op met de GGD 
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AFSCHEID 
Lieve kinderen, beste ouder(s) en verzorger(s), 
Een hele tijd geleden is het begonnen... Op 1 maart 2006, in het oude gebouw van OBS de 
Bosrank, begon ik met werken als leerkracht in mijn eerste klas, de aanvangsgroep. Na een 
half jaar kleuters, kreeg ik mijn vaste aanstelling en begonnen we schooljaar 2006/2007 in 
het nieuwe schoolgebouw, zoals iedereen dat nu kent. Sindsdien heb ik vele groepen 5, 6, 7 
en 8 voorbij zien komen en mogen lesgeven. Ontzettend veel kinderen waarmee prachtige 
herinneringen zijn opgebouwd. Van lopen op het wad of in Amsterdam CS en Schiphol, tot 
kampweken op Ameland en Giethoorn… belevenissen die ik nooit meer ga vergeten.  
 
Voor mij is nu na 14 jaar de tijd aangekomen, om jullie te vertellen dat ik bij het afsluiten van 
dit schooljaar, ook mijn baan als meester op ‘De Bosrank’ beëindig. Ik werk op dit moment 
met veel plezier in het team ‘De Boswikke’, maar er kwam onverwachts een andere mooie 
uitdaging op mijn pad. Er breekt een nieuwe tijd aan, waarin ik als onderwijsadviseur mijn 
nieuwe baan invulling ga geven, met name gericht op (hoog)begaafdheid. Een fantastische 
kans, die ik met twee handen heb aangegrepen.  
 
Aan alles komt een eind, maar wat zal ik de kinderen, het dorp, de school en het fantastische 
team wat er staat gaan missen. Heel vreemd om na zo’n lange tijd het gebouw over een 
maand definitief uit te lopen. Ik ga eerst de laatste weken van dit schooljaar nog even 
genieten van alles in en rond de school.  
Voor iedereen, ontzettend bedankt voor de leuke en vooral leerzame jaren die ik met jullie 
heb beleefd. Het gaat jullie goed en hopelijk zullen we elkaar nog eens terugzien.  
 
Hartelijke groet, 
meester Martijn Nouwens 
 

 
 

 
WELKOM 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van OBS De Bosrank, 
Graag stel ik mij voor als de nieuwe intern begeleider voor OBS De Bosrank en OBS De 
Veldwikke.  Mijn naam is Michiel Frankema, ik woon met mijn vrouw en 3 kinderen in Rogat. 
Sinds het jaar 2000 werk ik in het basisonderwijs, eerst als leerkracht en sinds 2007 met 
name als intern begeleider. Na een aantal jaren verder van huis gewerkt te hebben, ben ik 
blij dat ik mooie scholen en een enthousiaste 
werkkring dichter bij huis gevonden heb. Ik kijk er 
naar uit leerlingen, ouders en mijn nieuwe 
collega’s te leren kennen en vol enthousiasme te 
beginnen aan mijn nieuwe baan. 
 
Dinsdag 2 juni zal mijn eerste werkdag zijn voor 
beide scholen. Mijn werkdagen zijn van maandag 
tot en met donderdag. Als u kennis wilt maken of 
vragen heeft, ben ik te bereiken op 
m.frankema@talentwesterveld.nl. 
 

 

mailto:m.frankema@talentwesterveld.nl
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FIETSEN VAN HAVELTE NAAR PARIJS 
 Misschien hebben de kinderen het er thuis al over gehad, 
maar in groep 3 zijn de leerlingen met een heel bijzonder 
project bezig. Zij zijn namelijk Maandag 25 mei naar Parijs 
vertrokken, op de fiets! Met de wind in de rug verwachten de 
leerlingen de 650 kilometers met gemak af te kunnen leggen.  
Maar hoe doe ze dat dan? De grenzen zijn toch dicht?  
Daardoor laten wij ons niet tegenhouden. Wij maken namelijk 
een denkbeeldige tocht. 
Elke bladzijde die wij lezen in groep 3, is een afgelegde kilometer. En zo fietsen wij heel vlotjes 
naar onze eindbestemming: de Eifeltoren in Parijs. En niet alleen tellen de bladzijdes op 
school mee, nee hoor. Alle bladzijden van leesboek tot Donald Duck en van kookboek naar 
reclameboekje.  Onderweg zien wij allerlei fantastische nieuwe plaatsen, waar we zien wat er 
lokaal te beleven is. We kiezen of we slapen in een tent of juist een luxe hotel. Gaan we eten 
in een sterren restaurant of kiezen we voor een patatje.   
De 1e dag kwamen we aan in Nunspeet en hebben we een bezoek gebracht aan paleis ’t Loo 
en het Veliodrome. De leerlingen zijn waanzinnig enthousiast!  
Moedigen jullie ze aan onderweg?  Groeten uit Groep 3! 
 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Wat zijn er veel spullen nog op school blijven liggen. In deze week zetten we bij droog weer 
’s middags bij het ophalen van leerlingen de kisten met gevonden voorwerpen op het plein. 
We hopen, dat jullie eigen verloren spullen willen meenemen naar huis. Wat dan nog over 
blijft verzamelen we in de container voor een goed doel. 
 

 

OUDERGESPREKKEN 
De ouder-kind-leerkrachtgesprekken worden zoveel mogelijk georganiseerd in week 26; van 
22 t/m 26 juni. Dit zal online plaatsvinden via google-classroom meetings. In bijzondere 
situaties hopen we ook uitzonderingen te kunnen maken op deze wijze van communiceren. 
Jullie krijgen van de leerkrachten hier nog verder informatie over. 
 

 

(BEGRIJPEND) LEZEN 
Er is een monitor afgenomen onder leerlingen en leerkrachten: 

• Percentage enthousiaste lezers is toegenomen 
● Hoge leesmotivatie in de bovenbouw (speerpunt 1 is gehaald ☺) 
● Vanaf groep 3 dagelijks vrij lezen/stillezen (duur 30 minuten) 
● Voorlezen gebeurt niet in alle groepen dagelijks  
● Hoe kunnen we het stillezen / vrij lezen kwalitatief nog verbeteren? 
● Afspraken maken over voorlezen 
● De boekenkring wordt met regelmaat uitgevoerd 
● Leerlingen vinden het oa leuk als leerkracht iets vertelt over een boek 
● Het lezen thuis stimuleren. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fssr.nl%2F2013%2Fserie-cartoons-van-de-rechter%2F&psig=AOvVaw0lOiM-YVBHiLDsAUBXMKKE&ust=1576891856669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9z8CLw-YCFQAAAAAdAAAAABAE
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PLEIN-COMMISSIES 
 
Gezocht: mensen met een groen hart voor het schoolplein! 
 
Sinds een paar jaar heeft de Bosrank een steeds groener schoolplein. Het idee hiervoor is in 
het begin opgepakt door een werkgroep van ouders. Zij zijn aan de slag gegaan met de 
subsidieaanvragen en de praktische omzetting van de ideeën. De afgelopen droge zomers 
hebben de beplanting geen goed gedaan, maar toch ziet het plein er wel heel anders uit dan 
een aantal jaren geleden. Er zijn nog meer mooie plannen te realiseren in de toekomst. Maar 
de ouders in de projectgroep hebben hun kinderen in de hogere groepen van de school. Het 
zou leuk zijn om wat aanvulling in de werkgroep te krijgen. Dus wilt u mee beslissen over 
toekomstige aanpassingen? Maar 
vindt u het ook leuk om 
daadwerkelijk eens per seizoen een 
aantal uurtjes uw handen te laten 
wapperen op het schoolplein? Een 
beetje voldoening en een fitter 
lichaam en geest zijn dan uw 
beloning! U kunt zichzelf aanmelden 
bij Janneke van de Wal 
(jannekevandewal@hotmail.com) 
 
 

 

 

OUD PAPIER 

Er waren wat onzekerheden of het oud papier nou wel of niet door de ouderraden 

opgehaald kon worden. De gemeente was even van plan om de ROVA hiervoor in te zetten, 

maar gelukkig kunnen de inkomsten nu toch weer ten goede komen aan onze kinderen. En 

nu maar hopen, dat het oud papier weer meer gaat opbrengen. Goede moed is het halve 

werk!  Havelte: dinsdag 30 juni. De medewerkers krijgen een email hierover. 

 

 

OBS DE BOSRANK – Havelter Schapendrift 22 – 7971 BC Havelte – Telefoonnummer: 0521-227521 

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

Team Boswikke 

 

OVERIGE INFORMATIE / ACTIVITEITEN: 

 

 

mailto:jannekevandewal@hotmail.com
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.haarlemgroener.nl%2Fsubsidies-groen-schoolplein%2F&psig=AOvVaw10B0Cn_iuZrQe2-g7nlFBP&ust=1591219452584000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiWucOI5OkCFQAAAAAdAAAAABAI
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Lieve kinderen en ouders.  

 

Ook wij hebben als leidingteam de laatste tijd nauwlettend 

het nieuws in de gaten gehouden. Door deze verlengde 

maatregelen hebben wij als leidingteam besloten het kamp 

voor dit jaar niet door te laten gaan.  

 

Hoe jammer wij dit ook vinden, het is te moeilijk voor ons om 

de veiligheid tijdens het kamp te kunnen waarborgen.  

 

Voor nu wensen we iedereen veel sterkte in deze onzekere periode en vooral veel 

gezondheid!  

 

Groetjes, 

Het Leidingteam 

 

 

Survivalcursus voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar 

Na de zomervakantie start er een nieuwe survivalcursus bij Roots In Nature. De lessen 

beginnen woensdag 19 augustus en starten om 15.15 uur. Bij voldoende animo start er ook 

een groep op zaterdag. Als je er de afgelopen cursus niet bij was, zul je bezig gaan met het 

maken van een vuurboog. Met deze boog maak je door middel van wrijving vuur, net als 

onze voorouders dat deden. Kinderen die dit al gedaan hebben, gaan onder andere bezig 

met spoorzoeken en camoufleren. Heb je nog geen kennis gemaakt met Roots In Nature, of 

weet je niet zeker of het wat voor je is? 12 augustus is er weer een gratis proefles. Kijk voor 

meer informatie op www.rootsinnature.nl 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmirjam-kirche.de%2F2018%2Fgottesdienste-im-juni-2018%2F&psig=AOvVaw0r_5DfvuLFuH6xCcOg-DWg&ust=1590417576747000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDwpcXdzOkCFQAAAAAdAAAAABAQ

