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      NIEUWSBRIEF   

      OBS DE BOSRANK 

 

JULI 2020   
  

 
 

KALENDER JULI 2020 
 
1-2-3 juli; groep 8 neemt afscheid 
2 juli; wenmoment om 10.30 uur tot 11.00 uur;  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. 
6 juli: Start zomervakantie 
17 augustus: Start schooljaar. Ook de ouders zijn dan hopelijk na deze Coronaperiode weer 
van harte welkom om met de kinderen en ons het nieuwe schooljaar op te starten. Dan 
komen jullie toch ook allemaal in school? De koffie / thee staat dan voor iedereen klaar. 
 

 
 
 
 
 
 

INHOUD NIEUWSBRIEF      
Kalender juli 2020 

Voorwoord 

OBS De Bosrank – OBS De Veldwikke 

Afscheid Martijn Nouwens 

Afscheid Suzanne en Henriette 

Groepsverdeling groep 3 – 4 

Afscheid Groep 8 

Kennismaken met de nieuwe groep 

Uitnodiging 

Vakantierooster en indeling gebouw in de bijlage 

Bedankt iedereen! 
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VOORWOORD 

 
Corona-schooljaar 
Wat een raar schooljaar was dit! Er kwam een onzichtbare virus onze schooljaar-planning 
helemaal overhoop gooien. Anderhalvemetersamenleving, Coronakapsel, hoestschaamte, 
afstandsgroet, vitale beroepen, cohorten, ellebooghoesten, huidhonger, huisquarantaine, 
paniek-hamsteren, allemaal woorden, die we liever niet geleerd hadden. Toch heeft het ons 
in het onderwijs ook mooie dingen opgeleverd: online lessen, online overleg, meer 
samenwerking in het team en met ouders, relativeren, creatief denken, enz. Toch hopen we, 
dat iedereen na de vakantie weer gezond en wel in de school kan komen en dat we het 
schooljaar weer normaal kunnen opstarten. 
 
Verlaters 
Groep 8 gaat ons verlaten…Wat hebben ze hard gewerkt! Nu nog genieten van de musical en 
dan op naar het VO. We zullen jullie missen. Veel succes alvast en zeker ook nog tot ziens! 
Martijn, Suzanne en Henriette gaan ons als teamleden verlaten. Daarover hieronder ook 
meer informatie. Suzanne en Henriette zijn donderdag en vrijdag nog op school. Het is leuk 
als de kinderen nog een tekening, een kaartje of iets dergelijks meenemen voor deze twee 
fijne leerkrachten. We wensen ze alle goeds en we zien ze vast en zeker nog wel terug. 
Gelukkig verder een rustige afsluiting van dit schooljaar met weinig wisselingen in het team. 
Blij mee! 
 
Nieuwe leerlingen 
Er komen na de vakantie nieuwe leerlingen bij ons op school vanuit Zwolle, Uffelte, 
Amersfoort, Canada en Darp. Hierdoor hebben we deze week kunnen regelen, dat er nog 
een groep 3 – 4 extra komt. Hierover verderop in de nieuwsbrief meer informatie.  
 
Interne begeleiding 
Michiel Frankema is voortvarend gestart op beide scholen met de leerlingzorg. Hierdoor 
nemen we vandaag afscheid van Renata Mighout als interim IB-er. Renata: Super Bedankt! 
 
Wij wensen jullie allemaal een mooie zomer en ……….. ‘let een beetje op elkaar’! 
 
Voor het melden van dringende informatie ben ik in de zomervakantie te bereiken via mijn 
mobiel; 06 18068613, (Directie Rita).  In de laatste week van de zomervakantie zijn veel 
teamleden alweer actief op school aanwezig. Donderdag 13 augustus hebben we als team de 
eerste studiedag samen.  
 

Tot maandag 17 augustus!         TEAM BOSWIKKE 

 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 
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OBS De Bosrank – OBS De VELDWIKKE    
Na de zomervakantie verwelkomen wij 19 kinderen van OBS De Veldwikke bij ons op OBS De  
Bosrank. Het aantal kinderen dat op OBS De Veldwikke blijft, bedraagt dan 15.  
De school wordt daardoor klein. Er zijn in Darp weinig kinderen geboren vier jaar geleden 
waardoor er geen leerlingen meer zijn ingestroomd in het afgelopen jaar. De peuterspeelzaal 
was vorig jaar door te weinig kinderen al beëindigd in Darp. Ook is er geen perspectief meer 
op een grote instroom van nieuwe leerlingen. Voor Darp een bijzondere situatie; OBS De 
Veldwikke is een geliefde school in het dorp waar veel ouders ook zelf naar toe zijn geweest. 
Na de zomervakantie zullen we met instemming van beide Medezeggenschapsraden 
onderzoeken of een fusie tussen beide scholen in de nabije toekomst tot de mogelijkheden 
behoort. U wordt hiervan uiteraard op de hoogte gehouden”. 
 

 
 

 
AFSCHEID MARTIJN NOUWENS 
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat Martijn Nouwens na ruim 14 jaar op 
de Bosrank te hebben gewerkt nu afscheid gaat nemen. Hij heeft een functie als 
onderwijsadviseur bij Cedin aanvaard. Een mooie uitdaging! We wensen hem alle goeds.  
 
Hij schreef in de vorige nieuwsbrief: “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”. 
 
Een afscheidsfeest is in deze tijd lastig om te organiseren. En daar staat hij ook niet echt op 
te wachten. Maar we hebben er wel wat op bedacht:  
We plaatsen in de hal bij de ingang van de onderbouw een videopaal. (niet verder de school 
inlopen) Daarin kan iedereen, die dat wil wat inspreken en opnemen 
voor Martijn. De opnames worden dan overgezet op een usb-stick. 
Martijn kan dan in de vakantie gaan genieten van alle 
afscheidswoorden en beelden. Wij hopen, dat veel ouders en andere 
mensen hiervan gebruik gaan maken.  
 
Dit zijn de tijden, dat de videopaal hier staat.  
Woensdag (1 juli) van 18.00 uur tot 20.00 uur  
Donderdag (2 juli) van 8.15 uur tot 14.30 uur en van 18.00 uur tot 
19.00 uur. 
Vrijdag (3 juli) van 8.15 uur tot 12.15 uur. 
De bediening is heel gemakkelijk en anders is er altijd wel iemand in de buurt die je hierbij 
wil helpen. 
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AFSCHEID HENRIETTE 

Beste ouders en lieve kinderen, 
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor een heel gezellig jaar. 
Ik heb met veel plezier gewerkt op De Bosrank.  
Dat kan natuurlijk ook niet anders met zo'n gezellige groep 4. 
Het was een vreemd lesjaar door de corona en het daarbij behorende thuisonderwijs, maar 
ik vond het super dat ik dit met jullie samen mocht meemaken. 
Ik wil ouders en kinderen bedanken voor de lieve woorden, vertrouwen en bedankjes.  
Ik ga jullie, en het team, erg missen. 
Ik kan alleen maar hopen dat ik in Emmeloord net zulke lieve en aardige mensen tegen zal 
komen als hier in Havelte. 
Bedankt voor het leuke schooljaar en een fijne zomervakantie toegewenst, 
Henriette Vledder 

 
 
 
 

AFSCHEID SUZANNE 
Met een goed gevoel kijk ik terug naar de afgelopen 1,5 jaar dat ik op de Bosrank en 
Veldwikke heb mogen werken.  
Ik ben gestart in groep 7 ( huidige groep 8). Daarna heb ik, doordat ik elke dag een andere 
groep had, alle kinderen mogen ontmoeten en leren kennen.  
In de Corona thuis onderwijs periode had ik weer even een 'vaste' groep kinderen van de 
Veldwikke om les te mogen geven en daarna in groep 4 op de Bosrank. Wat ik beide ook heel 
leuk vond. 
Maar alles kent zijn tijd. Zo ook mijn tijd op de Bosrank en Veldwikke. Via deze weg wil ik de 
kinderen bedanken voor de mooie, leerzame maar vooral ook gezellige tijd. En de ouders 
voor jullie vertrouwen in mij als leerkracht.  
Fijne zomervakantie allemaal!!  
Groetjes juf Suzanne 
 

 

 

GROEPSVERDELING GROEP 3 - 4 
Doordat er in deze week meer leerlingen bij zijn gekomen voor het nieuwe schooljaar dan 
we hadden verwacht, zijn de groepen 3 – 4 te groot geworden om goed les te kunnen 
verzorgen.  Daarom hebben we besloten om niet met drie groepen 3 – 4 te starten, maar 
met vier  groepen. Hierdoor zijn mooie groottes ontstaan van de groepen. Hiervoor hebben 
we een nieuwe verdeling gemaakt van de leerlingen over de groepen. De ouders van deze 
leerlingen ontvangen vandaag deze indeling. Zoals jullie al weten worden de groepen 
regelmatig ook groep overstijgend verdeeld per instructie of vak om de leerkrachtinzet zo 
effectief mogelijk te maken. Ook werken we regelmatig allemaal gezamenlijk of per 
leeftijdsgroep samen bij bijvoorbeeld expressievakken, gym of Topondernemers.  
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UITNODIGING 

 
Als het met de Corona-beperkingen kan: 
Het team nodigt hierbij alle ouders / verzorgers en 
andere belangstellenden uit om van 8.30 uur tot 9.00 
uur in de school met ons het schooljaar 2020-2021 te 
starten op maandag 17 augustus! U kunt een kijkje 
nemen in de groepen en….de koffie/thee staat in het 
centraal station voor u klaar!  WELKOM en ZEGT HET VOORT! 
(Als het nog niet kan, sturen wij hierover nog bericht in augustus.) 
 

 

IEDEREEN BEDANKT 
Wij kijken als team terug op een bijzonder schooljaar; voor en na het Corona-tijdperk. We 
hebben samen veel werk verzet en dat heeft ons goede resultaten gebracht.  Natuurlijk was 
dat zonder medewerking van ouders en vrijwilligers niet gelukt. Voor en achter de schermen 
zijn steeds veel mensen vrijwillig actief! Denk maar aan de OR, MR, Biebouders, leesouders, 
verkeersouders, thuisonderwijs-begeleiders, luizenpluizers, begeleiders, chauffeurs, enz., enz.  
Te veel om allemaal op te noemen!  
Mensen; SUPER BEDANKT ! 

 
 

 

 
GROEP 8 NEEMT AFSCHEID 
De kinderen van groep 8 nemen op vrijdag 3 juli afscheid van de Bosrank. Het is een iets 
andere organisatie dan in voorgaande jaren. Dit komt omdat we hebben gewacht tot 1 juli. 
De Corona-beperkingen zijn nu iets milder geworden. Woensdag- en donderdagavond wordt 
de musical opgevoerd. Wat bleef het lang spannend voor groep 8; het kamp kon niet 
doorgaan, maar de musical….wel/niet….maar gelukkig het gaat toch gebeuren! Een mooi 
feest als afscheid. En dan na de vakantie; 25 ‘jongeren’ fietsen alle kanten op! Zowel deze 
‘jongeren’ als ouders zijn vol verwachtingen…hoe zal het allemaal gaan in deze nieuwe 
wereld? Wij hopen, dat jullie deze ervaringen nog met ons gaan delen. Wij zijn ook benieuwd. 
In ieder geval hebben we vertrouwen in deze leerlingen en wensen wij ze alle goeds! 
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KENNIS MAKEN NIEUWE GROEP 

Donderdag 2 juli van half 11 tot 11 uur gaan we met de groepen naar de nieuwe lokalen en 

meesters / juffen om alvast een beetje te wennen aan de situatie na de zomervakantie. Dan 

weten we voor na de zomervakantie waar iedereen is gebleven. 

 

 

VAKANTIEROOSTER EN INDELING GEBOUW 
Het vakantierooster is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Eventuele data van 

studiedagen kunnen nog wijzigen door het wel/niet beschikbaar zijn van schoolbegeleiders. 

Daarover krijgen jullie dan na de zomervakantie z.s.m. bericht. Ook hebben we een overzicht 

van het gebouw met de planning van indeling voor na de vakantie als bijlage bij deze 

nieuwsbrief. 
 

 

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 
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