NIEUWSBRIEF

OBS DE BOSRANK
INHOUD NIEUWSBRIEF
Belangrijke data november
Voorwoord
BOS
Verkeersveiligheid
Excursie naar het bos
The daily mile
Subsidie
Covid-19
EU-schoolfruit start weer
Cursus blindtypen

BELANGRIJKE DATA NOVEMBER
9 november; Deze week start EU-schoolfruit weer. Zie bijlage.
24 november; Oud papier
De ouders en leerlingen van groep 7 en 8 hebben bericht gekregen wanneer de verschillende
scholen van het Voortgezet Onderwijs voorlichtingen geven. Dit jaar verzorgen de VOscholen geen voorlichting bij ons op school, maar in hun eigen gebouwen of online. We
adviseren om hiervan gebruik te gaan maken.
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Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend !

VOORWOORD
Wat fijn, dat tot nu toe geen kinderen of teamleden met het virus besmet
zijn. Twee ouders helaas wel. We wensen ze alle gezondheid toe! Het zijn
rare tijden; komt Sinterklaas op 4 december wel in onze school? We weten
nog niet of hij dat wel durft in deze tijd. Hij valt met zijn leeftijd natuurlijk
ook in de risicogroep. We wachten nog even af wat de komende week ons
gaat brengen. We hopen, dat hij wel komt, maar lukt dat niet, dan in ieder geval online. En
cadeautjes komen er ook wel! Lieve kinderen zoals op de Bosrank vergeet hij zeker niet!
Kerst vieren de leerlingen natuurlijk ook wel op school! Geen kerstdiner dit jaar, maar we
verzinnen natuurlijk samen met de kinderen wel andere leuke kerstactiviteiten. Daar komt
nog meer informatie over. Veel activiteiten buiten de school kunnen niet doorgaan, maar de
sfeer in de school is goed. Anders, maar we maken er samen wat goeds van!

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN
We besteden in deze periode in alle groepen veel aandacht aan lezen, begrijpend luisteren
en begrijpend lezen. Op welke wijze kunnen we de kinderen dit
het best aanbieden met het beste resultaat? Hoe kunnen we de
woordenschat zo goed mogelijk uitbreiden, waardoor de
teksten beter begrepen worden? Hoe kunnen we de kinderen
nog meer stimuleren tot het gaan lezen van teksten? Iedere
week overleggen de leerkrachten hierover; we bevragen de
leerlingen hierover, we helpen elkaar, we vieren successen, een
extern bureau helpt ons met nieuwe kennis hieromtrent en we
proberen nieuw aanbod uit. Iedere dag samen een beetje
beter! Stimuleren jullie thuis ook het lezen van (prenten) boeken?
Enthousiast Team: Boswikke!

VERKEERSVEILIGHEID
In de vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor verkeersouders! Fijn dat hier een
aantal mensen positief op gereageerd hebben. Met deze ouders gaan we kijken wat we
kunnen doen aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Ondertussen is er al contact
met de gemeente gezocht, om te kijken naar de verkeerssituatie bij onze school. Ze gaven in
eerste instantie aan dat het probleem niet zozeer zit in een onveilige inrichting, maar in het
gedrag van mensen. Toch komt er iemand van de gemeente van Verkeer en Vervoer kijken
om te beoordelen hoe het nu gaat. De uitkomsten hiervan nemen we mee in de commissie
met onze verkeersouders. Hier komen we op terug!
•
•
•

Het is fijn, dat er (bijna) geen ouders meer zijn, die hun kinderen op de weg uit de
auto laten stappen naar het plein. Daar is de grote parkeerplaats voor bedoeld.
Kinderen, die op de fiets komen in deze periode zien we steeds vaker met goede
hesjes aan en verlichting op de fiets.
Om 14.00 uur tot 14.10 uur staan er meestal teamleden op de weg om auto’s tegen
te houden. Dit doen we om te zorgen, dat zo snel mogelijk iedereen van het
schoolplein kan vertrekken, zoals van belang is volgens de RIVM-maatregelen ivm
Corona. Hierbij dragen we op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van kinderen. We verwachten, dat ouders/verzorgers zelf leren hun
kinderen goed over te steken. We zijn hier geen ‘klaar-overs’!
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EXCURSIE GROEPEN 5 EN 6
Met dit prachtige seizoen voor de deur vonden
wij het tijd voor een excursie, en wel op 20
oktober om precies te zijn. We zijn met de
leerlingen van groep 5/6 naar het bos geweest
om daar een herfst-scavengerhunt te spelen. In
groepjes het bos in op zoek naar alle voorwerpen
die op het papier stonden. De ene schat na de
andere werd gevonden en uitgebreid geshowd
aan de juffen. Na het zoeken was het tijd voor
hutten bouwen. Heerlijk uitleven in het bos en
voor de juffen geweldig om te zien. Daarnaast
ook een mooi moment om te checken hoe de samenwerking verloopt tussen de leerlingen.
Met onze gevonden schatten liepen we rond half twee weer richting school. Maar......
Dat was nog niet alles. Want op woensdag was
het aan de leerlingen om bij een gevonden schat
een onderzoeksvraag te bedenken. Er
ontstonden geweldige onderzoeksvragen zoals:
Hoe kan het dat een eekhoorn niet valt wanneer
hij tegen de boomstam omhoogloopt? Of: Wat
zorgt ervoor dat de bladeren verkleuren in de
herfst?
De antwoorden hebben we kort aan elkaar
gepresenteerd. Al met al een hele leerzame en
avontuurlijke ervaring.

THE DAILY MILE
3,2,1, start! Dat klinkt vanaf heden viermaal in de week in de
unit 5/6. Wat is daar aan de hand? Voor het
afstudeeronderzoek van de gymopleiding voor juf Marlieke
zijn alle leerlingen actief aan het meedoen aan “the daily
mile”. Hierbij zijn alle leerlingen viermaal in de week actief
aan het (hard)lopen op school. Tweemaal tijdens de gymles
en tweemaal onder schooltijd op het schoolplein. The daily mile is afkomstig uit Schotland.
Hier viel het een leerkracht op, dat de kinderen een verminderde basis conditie hadden en
zij wou deze onder schooltijd verbeteren. Nou vinden wij op school dat de conditie van de
leerlingen al super is, maar zou het nog beter kunnen? Om deze reden hebben de leerlingen
vorige week een nul meting gedaan. Ze gingen bijhouden hoeveel rondjes ze konden rennen
in 15 minuten. Vervolgens mochten ze zelf een doel stellen voor de eindmeting over 8
weken. Hoeveel denken ze dan te kunnen rennen? De juffen van unit 5/6 hebben dit
natuurlijk ook gedaan.
De leerlingen vinden het fantastisch! Er komen prachtige reacties
binnen als “Yes, ik heb juf alweer ingehaald.“ en “Leuk hoor dat
hardlopen, maar ik heb wel twee dagen spierpijn gehad.” Het
fijne aan “the daily mile” is dat iedereen mee kan doen, want
rennen is niet verplicht. Lekker lopen en kletsen kan prima. Ons
doel is in beweging zijn en veel plezier te hebben.
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SUBSIDIE
Het was in de afgelopen periode mogelijk om subsidie aan te vragen voor extra begeleiding
van de kinderen, die in de periode dat de basisscholen door corona waren gesloten, een
achterstand hebben opgelopen in de ontwikkeling.
Om deze subsidie te kunnen ontvangen zijn er in heel
Nederland veel formulieren ingevuld. Ook wij
kunnen hierdoor tot de zomervakantie met dit geld
ongeveer 2 dagen per week een extra leerkracht
laten werken om kinderen extra te kunnen
begeleiden bij reken, lees- of spellingsactiviteiten. Uw
kind kan dus thuis vertellen extra hulp gekregen te
hebben. Ook zijn veel scholen aan het voorbereiden
hoe ze beter digitaal les kunnen geven voor als de
scholen weer een periode dicht zouden gaan. Gelukkig hebben wij in de vorige periode, in
samenwerking met iedereen, al goede vooruitstrevende ervaringen hiermee opgedaan. Tips
blijven natuurlijk altijd welkom.

COVID-19
Er zijn voor de basisscholen niet veel nieuwe regels bij gekomen.
Ons is wel dringend geadviseerd om zo weinig mogelijk
volwassenen in de school toe te laten in deze periode. Daarom is
er geen HVO-GVO in deze periode, geen hulpverleners, geen
cultuuractiviteiten, etc. Vieringen e.d. kunnen alleen worden
georganiseerd met leerlingen en teamleden. Dus helaas niet met
ouders/verzorgers. Er zijn geen groepsactiviteiten meer buiten de
school. Ouders kunnen alleen met een afspraak en na het invullen
van een gezondheids-check de school in. Het team draagt geen
mond-neuskapje in het lokaal. Veel teamleden doen dit wel in de
gang bij het samenkomen met andere volwassenen. Verder zijn
alle vergaderingen, e.d. online. Ook hebben we als team geen
gezamenlijke pauzes meer.
Bij het ophalen van de kinderen blijft dit enorm belangrijk:
Wij proberen binnen 10 minuten iedereen (ouders en 280 kinderen) van het plein af te
krijgen.
-Ouders/begeleiders wachten allemaal! achter het houten hekje in de richting van de
schommels. Hier is ruimte genoeg! Heel belangrijk hierbij is; dat jullie niet in de uitgang
richting de straat gaan staan wachten! Dan kan iedereen met inachtneming van de 1,5 m.
afstand, veilig en snel het plein weer verlaten. We rekenen hierbij op ieders positieve
medewerking.
-We houden ons aan alle regels in de protocollen. Deze zijn opgesteld door mensen, die er
verstand van hebben. Wij doen, net zoals jullie, alles voor de
gezondheid van de ons toevertrouwde kinderen!
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JERUSALEMA-CHALLENGE
Kinderen willen misschien ook graag het dansje van de Jerusalema challenge leren, wat
momenteel heel populair is in heel Nederland onder jong en oud? De dans staat voor
saamhorigheid en verbinding in deze tijd van Corona. ‘Dans en Energie’ uit Dwingeloo heeft
een instructievideo gemaakt waarin de pasjes worden uitgelegd en op de muziek worden
uitgevoerd. Zie op www.dansenenergie.nl of op https://youtu.be/1J0lq0wedpw . Ga lekker
aan de slag en ga oefenen, alleen, met je
ouders of met je broer of zus. Je kunt een
filmpje maken van jouw/jullie uitvoering en dit
sturen naar:
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Wij
maken er dan een leuke compilatie van die we
online zetten op de website, Facebook-,
Instagram- en Twitter-pagina van de
Beweegcoaches. Hartstikke leuk toch?!
Groetjes Tim Jansen, Beweegcoach gemeente
Westerveld

EU-SCHOOLFRUIT START WEER
Van 11 november t/m midden april krijgen uw kinderen op
school gratis drie porties groente en fruit per week. De school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over
fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk! Meer informatie over EU
Schoolfruit kunt u lezen op www.schoolfruiteu.nl. en in de
bijlage kunnen jullie ook nog meer informatie hierover lezen.
Doordat de kinderen schoolfruit krijgen is het raadzaam
minder eten aan uw kind mee naar school te geven. Zoals het nu lijkt krijgen de kinderen
iedere woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit.

CURSUS BLINDTYPEN
Zie de bijlage voor dit aanbod bij ons op school.
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