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BELANGRIJKE DATA SEPTEMBER 
Maandag 7 september:  Informatieavond groepen 3-4 en 7-8 
Woensdag 9 september:  Informatieavond groepen 1-2 en 5-6 
Week 38;     Ouder-Kind-gesprekken 
Dinsdag 29 sept.:   Oud papier 
Woensdag 30 september:   Start Kinderboekenweek. 
Vrijdag 2 okt.:                Heide opschoonactiviteiten 
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VOORWOORD 
We zitten alweer in de derde week van schooljaar 2020-2021. We zijn goed gestart; de 
eerste schooldag was maar 1 leerling afwezig van alle kinderen! Dat was super! Als dit nou 
eens kon doorzetten…… 
Veel nieuwe leerlingen. We bieden in deze eerste weken veel groepsvormende activiteiten 
aan. We hopen, dat de kinderen zich dan snel allemaal prettig voelen binnen de groepen.  
Het goed omgaan met elkaar als KANJERS vinden we belangrijk. Daarvoor bieden we ook 
veel extra Kanjerlessen aan in deze eerste periode. Dit zetten we zo door…. 
Maar nu; er zijn veel kinderen en leerkrachten met ziekteverschijnselen, zoals dit normaal is 
in deze periode. Maar nu zijn hierdoor veel meer kinderen en leerkrachten thuis! Wachten 
op testen en wachten op de uitslag. Dit zorgt voor veel druk op school!  
En dan alle schoolactiviteiten…..wat mag wel en 
wat mag niet…. Er is nog weinig vooruit te 
plannen! We moeten maar gewoon het beste er 
van maken binnen de regels die er op dat moment  
zijn.  
Verder in deze nieuwsbrief uitnodigingen voor de 
ouderavonden en gesprekken. We zien uit naar 
het moment, dat we iedereen weer gewoon in de 
school kunnen ontvangen. Dat wordt een feest!!  
Allemaal een goede september gewenst en 
bovenal; gezond blijven!  

 

Team Boswikke 

 

 
 

BETER ONDERWIJS SAMEN (BOS!)  
We gaan ervoor! Een werkwijze op school waarbij veel samen 
gewerkt wordt door kinderen en teamleden.  
 
Iedere dag na schooltijd hebben de teamleden per unit 
werkvloeroverleg met elkaar.  
Iedere week is er een werksessie met het gehele 
onderwijsteam.  
Iedere week staan er leerkrachten bij elkaar om gezamenlijk te 
werken aan een doel. 
Ook gaan de leerkrachten regelmatig bij elkaar op lesbezoek 
om van elkaar te leren.  
 
Hoe krijgen we de aanpak en het aanbod van het (begrijpend) leesonderwijs nog sterker? 
Hoe krijgen we de zorgleerlingen nog  beter in beeld? 
Waar staan welke plannen hoe wij deze kinderen extra begeleiding kunnen geven? 
Hoe kunnen we een portfolio van de kinderen vorm geven? 
Stap voor stap, een school waarin we allemaal iedere dag leren!  
De maatschappij leeft en wij gaan mee!  
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INFORMATIE OUDERAVONDEN 

De informatieavonden in het begin van het schooljaar 
kunnen helaas niet op school plaatsvinden. Deze zullen 
online worden georganiseerd.   Wanneer? 

Groepen 3-4 (19.30 uur) en 7-8 (20.15 uur) op maandagavond 7 september.  

Groepen 1-2 (19.30 uur) en 5-6 (20.15 uur) op woensdagavond 9 september.  

Iedereen krijgt via de leerkrachten hiervoor de uitnodiging. De leerkrachten geven in deze 
online meetings informatie over de dagindeling, regels en andere gebeurtenissen in de 
leerjaren. Ook kunnen jullie vragen stellen. Tot ziens; online!  

 
 

 
OPSTART-GESPREKKEN;     LEERLING-OUDERS-LEERKRACHT 

Ook dit zal online plaatsvinden. De gesprekken worden in 
de week van 14 t/m 18 september gehouden. Ook 
daarvoor krijgen jullie een uitnodiging via de 
leerkrachten. 
Met de ouders en kinderen worden in deze gesprekken 
gesproken over de verwachtingen in het komende jaar.  
 

  

 
 

COVID-19 
Een onzekere tijd! Er zijn dagen, dat het lijkt alsof het hier op school of in mijn mail een 
huisartsenpost is. Wachten op testen… en wachten op de uitslag….. En dan een teamlid met 
keelpijn…wat te doen?...geen invallers beschikbaar!!…wachten op testen….wachten op de 
uitslag…EN GELUKKIG allemaal tot nu toe  NEGATIEF! 
 
Voor vragen; lees het onderwijsprotocol in de Nieuwsbrief van augustus. Bij twijfel; bel de 
GGD! Er is ook een app met een beslisboom over wanneer kinderen wel / niet naar school 
mogen van de rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu. Dit geeft ook goede richtlijnen. 
 
Op school kan je werken aan groepsvorming met kinderen en ze leren veel van elkaar. Daar 
willen we 100 % voor gaan. Dus we hopen maar dat het ons gaat lukken, dat de kinderen 
zoveel mogelijk naar school kunnen. En dan is er ook nog een invallers tekort. In deze weken 
hebben we geprobeerd er alles aan te doen dat we geen groepen naar huis moeten sturen. 
 
Wel begrijpen we, dat het frustrerend is om kinderen (gezond) thuis te hebben, die zitten te 
wachten op een uitslag van een test van bv een ouder. Als school hebben we afgesproken, 
dat kinderen die langer dan drie dagen (ziek) thuis zijn, huiswerk vanuit school kunnen 
meekrijgen. (Geen online instructie; we richten ons nu 100 % op de kinderen in de groep)) 
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Vacature oudergeleding medezeggenschapsraad OBS de Bosrank 
 
Beste ouders van de Bosrank, 
 
Enkele jaren geleden hebben we besloten het aantal ouders in de MR terug te brengen 
van vier naar drie. Dit had te maken met de afname van het aantal leerlingen. Gezien de 
toename van het aantal leerlingen, willen wij graag de MR weer op volle sterkte brengen. 
Dat betekent, dat we hierbij een vacature plaatsen voor één ouder om ons te versterken. 
De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan binnen de school en bestaat uit 
een ouder- en een onderwijsgeleding(leerkrachten) . De MR werkt nauw samen met de 
directie van de school. 
We hebben de afgelopen jaren in onderlinge samenwerking al vele uitdagingen opgelost. 
 
Dus: mocht je geïnteresseerd zijn om samen met de MR aan de slag te gaan om het 
onderwijs voor onze kinderen nog beter te maken, wil ik je hierbij oproepen om een mail 
te sturen naar rob@rlmb.nl en daar met een paar zinnen duidelijk te maken waarom je 
zitting zou willen nemen in de MR van de Bosrank. 
We zien je aanmelding graag voor 14 september tegemoet. 
Momenteel hebben namens de ouders zitting in de MR: José Drost, Eddy Oude 
Luttikhuis en Rob Beekmans. 
 
Mochten zich meerdere kandidaten melden, organiseren we een verkiezing. Deze 
verkiezing zal dan z.s.m. na 14 september plaatsvinden.   
Mocht je meer willen weten over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 
ondergetekende op telefoonnummer 06-13509025. 
 
We hopen op vele aanmeldingen voor deze mooie functie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Beekmans, voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Bosrank 
 

 
 

 
HOOFDLUIS  
Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd 

op hoofdluis door de luizen-pluis-club. De afgelopen keer 

hebben we dit door de corona-maatregelen niet door kunnen laten gaan. Wel hebben we 

hier op school een enkel bericht gekregen over kriebelende hoofdluizen.  

Daardoor willen we hierbij vragen: 

-willen jullie allemaal zelf regelmatig de hoofdhuid controleren en als het nodig is 

behandelen? 

-wie kan de club van luizen-pluis-ouders (of andere vrijwilligers) komen versterken? Het is op 

school belangrijk om zo goed mogelijk alle kinderen preventief luisvrij te houden. Je kunt je 

hiervoor aanmelden bij Jeroen Kleene (j.kleene@talentwesterveld.nl) .  

Als het volgens de RIVM-regels mag, gaan we na de herfstvakantie op woensdag weer in een 

geschikte ruimte op school alle kinderen controleren op luizen/neten.  

 

 
 

 

mailto:rob@rlmb.nl
mailto:j.kleene@talentwesterveld.nl
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VERKEERSVEILIGHEID 
Het is een drukte van belang bij het uitgaan van de school. Dit verloopt steeds 
sneller en overzichtelijker. Soms zien we nog ouders, die de kinderen ’s morgens 
voor de school uit de auto laten stappen op de rijbaan. Dit zorgt voor gevaarlijke 
situaties. Uitstappen alleen via de parkeerplaats. Bedankt voor jullie 
medewerking!   

 

 
 
 

 

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 

OBS DE BOSRANK TE HAVELTE 

 
Sinds het in werking treden van de AVG-wet is het moeilijk om aan informatie te komen 

over de toekomstige leerlingen van onze school. Hierdoor is het ook lastig om een 

prognose te kunnen maken over de aantallen.  

Mede hierdoor wil ik alle ouders en toekomstige ouders van onze school oproepen om 

alle kinderen geboren tussen september 2016 en september 2018 zo spoedig mogelijk 

bij ons in te schrijven op school.  

Wilt u dit bericht ook doorsturen naar ouders, die nog geen nieuwsbrief ontvangen 

doordat er nog geen kinderen op onze school zitten?  

De inschrijfformulieren kunt u vinden in de bijlage en liggen ook in de hallen van de 

school. Graag op school inleveren. 

‘Nieuwe’ ouders kunnen een kennismakingsgesprek met mij plannen per telefoon (06 

18068613) of per email. (r.lorkeers@talentwesterveld.nl). De ouders / verzorgers 

worden door een groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek over de bijna 4-jarige! 

 

MAANDAG 7 SEPTEMBER VAN 13.00 UUR TOT 18.30 UUR BEN 

IK IN DE HAL VAN DE SCHOOL AANWEZIG bij de ingang van de 

onderbouw:  

- Om eventuele vragen te beantwoorden, 

- Kennis met elkaar te maken,  

 

VAN HARTE WELKOM! 

Rita Lorkeers, directie OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke 

mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fwenskaart-samen-sterk-015-samen-sterk%2F9300000000682387%2F&psig=AOvVaw0iWGxZY-dqyAtn3RCQtGgx&ust=1599131774787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDwsKKsyusCFQAAAAAdAAAAABAD
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Activiteiten Havelte e.o.  
 
 

 
Natuurschatten jagen in het Holtingerveld! Ga je mee? 
Op 6 september starten we met de jeugdgroep van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Eerst maken we onze 
nieuwe naam en logo bekend, want ‘jeugdgroep’ klinkt nou niet echt spannend. Ook maken we 
bekend wie van jullie de mooiste foto van een wilde eend heeft gemaakt. Daarna wordt het echt 
leuk, want we gaan het veld in! Welke bijzondere schatten kunnen we ontdekken op het 
Holtingerveld? Welke dieren en planten leven hier en hoe sporen we ze op? Ga je mee?? We 
eindigen onze ontdekkingstocht weer bij de schaapskooi met iets lekkers voor iedereen. 
  
Waar: Schaapskooi Holtinger Schaapskudde (Van Helomaweg 16, Havelte) 
Wanneer: zondag 6 september van 14.00u-16.00u 
Wie: Alle kinderen van 6-12 jaar die houden van buiten zijn 
  
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan vóór 4 september op via een e-mail 
naar jeugdcommissievwu@gmail.com. Als je de rest van het jaar mee wilt doen met onze groep, kun 
je je op 6 september aanmelden als jeugdlid van de vogelwacht (3 euro per jaar). Een paar 
voorbeelden van wat we verder nog gaan doen: 

• vogels ringen (Hoe doe je dat? En waarom dan?) 
• braakballen pluizen (Wat eet zo’n uil eigenlijk?) 
• nestkasten timmeren en schilderen 
• veldexcursies (Kiekendieven spotten, de heide een handje helpen, op excursie naar het 

Lauwersmeer) 

  
Hopelijk zien we je op 6 september! 

 
 
 

KINDERKLEDINGBEURS 
 

Winterkinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte afgelast 

De werkgroep Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte heeft helaas 

moeten besluiten de kledingbeurs van 2 en 3 oktober 2020 te annuleren. 

Vanwege de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan, is het niet mogelijk om de wintereditie van de 

kledingbeurs doorgang te geven. 

De eerstvolgende zomerkleding en – speelgoedbeurs staat gepland voor 

vrijdagavond 2 april en zaterdag 3 april 2021. Voor meer informatie en updates: 

https://www.facebook.com/kledingbeurs.havelte/ 

 

 

 
 

mailto:jeugdcommissievwu@gmail.com
https://www.facebook.com/kledingbeurs.havelte/
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Westerveld Toppers krijgt een vervolg 

Na een succesvol pilot jaar krijgt Westerveld Toppers een vervolg! Het sportprogramma is speciaal 

ontwikkeld voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die onder deskundige begeleiding willen 

sporten.  

Iedere donderdag van 16.00 tot 17.00 uur wordt er onder begeleiding van trainers, beweegcoaches 

van de gemeente Westerveld en kinderfysiotherapeut Monique Uneken van FysioPlus een sportles 

gegeven aan kinderen die nu aansluiting missen bij een reguliere sportvereniging. Iedere maand 

komt een andere sport aan bod zoals bijvoorbeeld voetbal, tennis, bootcamp of zwemmen. De lessen 

worden aangepast naar het niveau van het kind.  

Aanmelden 

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind(eren) alsnog aanmelden voor Westerveld Toppers?  

Stuur dan een e-mail naar de beweegcoaches van de gemeente Westerveld via  

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of neem telefonisch contact op via 14 0521.  

Deelname is gratis. 

Westerveld Toppers is ontstaan vanuit volleybalvereniging Wesseling DOK en wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Fysioplus Diever-Dwingeloo en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. 

In totaal werken er tien verenigingen mee aan de uitvoering van Westerveld Toppers. 

 
   

“Rabobank MTB jeugddag          
MTB ver. Havelte eo.”   
 
 
 

Op zaterdag 26 september 2020 wordt onze jaarlijkse Rabobank Mountainbike Jeugddag 
gehouden. Een mooie gelegenheid voor jeugd van 7 t/m 12 jaar om het mountainbiken, eens 
uit te proberen. Alle verschillende onderdelen van het mountainbiken komen op een speelse 
manier aan bod; fietsbeheersing, obstakels, klimmen, dalen, bochtenwerk, snelheid, 
schakelen, remmen, enz. dit alles wordt uiteraard begeleid door onze deskundige MTB 
trainers. Tussen de onderdelen door zorg MTB-Havelte zorgt voor eten en drinken. Als het je 
leuk lijkt om deze dag mee te doen moet je je vooraf bij ons aanmelden. De kosten voor 

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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deze dag zijn € 7,50. De inschrijving start om 10.00 uur. Na het indelen in groepen en 
uitdelen van de MTB’s zullen we rond 11.00 uur met het programma beginnen. De dag zal 
rond 15.00 uur eindigen met een korte wedstrijd. Wil je wel eens lekker in het bos fietsen, 
maar heb je geen mountainbike? Dat is geen probleem, als je het ons bij je opgave laat 
weten, zorgen wij tegen een vergoeding van €2,50 voor een fiets en een helm. Omdat het 
aantal mountainbikes beperkt is worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst 
afgehandeld. Als er geen passende fiets meer beschikbaar is, laten we dat weten. Speciale 
fietskleding is niet noodzakelijk, zorg wel voor wat sportieve kleding waar een spat modder 
op mag komen. Geen wijde broekspijpen in verband met de fietsketting. Aanmelden kan bij: 
Jeugdbestuur MTB-Havelte jeugd@mtbhavelte.nl Graag opgeven voor 18 september Geef 
daarbij behalve je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ook door of je een fiets en helm 
nodig hebt voor die dag. Geef in dat laatste geval ook je lengte door, zodat we kunnen 
zorgen voor een passende fiets. De locatie is de voormalige Amerikaanse basis, aan de 
Ruiterweg in Havelterberg. We hebben bordjes neergezet zodat het makkelijk te vinden is. 
Ook wij zullen ons dit jaar uiteraard aan de maatregelen moeten houden die het RIVM heeft 
opgesteld voor wat betreft de Covid 19 pandemie. Omdat wij nu nog niet exact weten wat 
deze maatregelen rond die tijd inhouden gaan we daar nu nog niet op in. U kunt ervan 
uitgaan dat wij ons volledig aan de dan geldende regels houden. Indien de dag toch niet door 
mocht gaan, hoort u dit 2 dagen van tevoren per mail.  zaterdag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22, 7971 BC Havelte – 
Telefoon: 0521-227521 – Website: https://debosrank.talentwesterveld.nl/- 

Directie: Rita Lorkeers – Email: r.lorkeers@talentwesterveld.nl  

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
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