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BELANGRIJKE DATA MAART
1maart: start week kind-ouder-leerkrachtgesprekken online.
1 maart: rapporten mee
8 maart: OMR vergadering
10 maart: start typetuin voor aangemelde leerlingen
16 maart: oud papier
2 april: Goede vrijdag, vrij van school
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VOORWOORD
Hopelijk heeft iedereen in de voorjaarsvakantie
genoten van het mooie weer!
En nu gaan de kinderen gelukkig weer naar school.
Dat waarderen we nu des te meer!
Een dikke wens voor de komende tijd: Blijf gezond!
Van een collega kreeg ik een actuele geschiedenisles:
Het Coronavirus in Nederland 2020;
27 februari:
Eerste besmetting geconstateerd
6 maart:
Eerste Corona-patiënt overlijdt in Nederland
6 maart:
Speciale maatregelen voor Noord-Brabant
9 maart:
Nederland stopt met handen schudden
12 maart:
Evenementen afgelast en oproep tot thuiswerken
15 maart:
De scholen sluiten, ook horeca gaat dicht
16 maart:
Grote zorgen over de overbezetting op de Intensive Careafdelingen
22 maart:
NL-Alert over het houden van 1,5 meter afstand
26 maart:
Groepsvorming (meer dan 3 personen) op straat niet toegestaan
11 mei:
Elke dag mag de helft van de kinderen weer naar school
8 juni:
Alle kinderen mogen weer hele dagen naar school
19 juni:
Ook leerlingen van OBS De Bosrank met corona
13 oktober:
Gedeeltelijke lockdown vanwege tweede golf
14 december:
Harde lockdown
16 december:
Scholensluiting
17 december:
Ook enkele leerlingen en leerkrachten OBS De Bosrank met corona
31 december:
Vuurwerkverbod om extra druk in ziekenhuizen te voorkomen
Het Coronavirus in Nederland 2021;
08 januari:
Start vaccinatie
23 januari:
Avondklok wordt ingesteld (tussen 21.00 uur en 04.30 uur)
08 februari:
Basisscholen gaan weer open met strenge maatregelen
23 februari:
Aankondiging meer vrijheid in stapjes: leerlingen VO en MBO
gedeeltelijk weer naar school
We hopen, dat we in de rest van dit schooljaar de school mogen ervaren als een fijne
ontmoetingsplaats. We gaan ervoor!

Enthousiast TEAM Boswikke
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RAPPORTEN
Toen na de zomervakantie op 17 augustus 2020 de schooldeuren weer opengingen, hadden
we allemaal goede hoop dat het Corona-virus Nederland langzaam aan het verlaten was.
Rondom de herfstvakantie werd echter al snel duidelijk dat we midden in de zogenaamde
tweede golf terecht waren gekomen. Gelukkig werd er nog niet gesproken over een nieuwe
sluiting van de basisscholen.
Dat werd anders toen in december de besmettingen nog verder toenamen en er ook nog
eens varianten van het virus zich aandienden. Een paar dagen voor de kerstvakantie werden
alle bassischolen daarom weer gesloten en werd er in een paar dagen tijd weer
omgeschakeld naar onderwijs op afstand.
Opnieuw brak een tijd aan, waarin veel gevraagd werd van kinderen, ouders en
leerkrachten. En hoewel de ervaring van de eerste sluiting goed van pas kwam, ontstond
wederom een ongewenste situatie, waarin kinderen elkaar te weinig ontmoetten, ouders in
de knel kwamen tussen werken, opvoeden en onderwijs geven en leerkrachten het uiterste
van zichzelf vroegen om toch vooral goed in contact te blijven met ieder kind en kennis over
te dragen.
Sinds een paar weken gaan we weer naar school en zien we dat een school veel meer is dan
een gebouw waar kinderen leren. Het is een ontmoetingsplaats
waar samen wordt gelachen en samen wordt gespeeld, waar een
ruzietje wordt opgelost en ervaringen worden gedeeld. Kortom;
op school wordt samen geleerd en samen geleefd. En daar kan,
ondanks alle inzet en goede bedoelingen, geen afstandsonderwijs
tegen op.
Het was een tijd die zo bijzonder en afwijkend was van andere
jaren, dat ook alleen een bijzonder en afwijkend rapport op zijn
plaats is. We hadden dit schooljaar willen starten met een
portfolio in plaats van het oude rapport. Doordat de kinderen
weinig op school waren en er geen citotoetsen zijn afgenomen
hebben we een afwijkend rapport voor deze keer.
Eén cijfer geef ik als leidinggevende alvast cadeau: een dikke tien voor jou als leerling, je
ouders en je leerkracht(en) voor al jullie inzet. Dank jullie wel!!

CITO-TOETSEN
Eind van deze week worden alvast enkele leestoetsen afgenomen en volgende week starten
we met de afname van de Cito-toetsen. Dit zal ruim twee weken doorgaan. We hopen, dat
de kinderen lekker fit aan het werk kunnen en allemaal op school zijn. Voor ons zijn de
uitslagen van groot belang om ook te kunnen evalueren wat de opbrengst is van het
thuisonderwijs. Dan weten we, welk aanbod we de rest van het schooljaar vooral de
aandacht moeten geven.
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OUDER-KIND-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Deze week starten de (online) gesprekken. De uitnodigingen zijn via Parro verstuurd.
Het kan natuurlijk, dat u liever zonder uw kind erbij iets wil bespreken met de leerkracht of
dat je meer tijd van belang vindt. Dan kunt u gerust de leerkracht dit per email of telefoon
aangeven. Dan wordt er ook een ander gesprek (live op afstand of online) ingepland. Goed
contact met elkaar is van groot belang!!

Wat komt er aan de orde met de gesprekken van deze week:
HOE GAAT HET MET JOU?
1. Voor de kinderen: Hoe gaat het in het algemeen met je na de periode van
online onderwijs en nu alweer een paar weken op school?
Voor ouders: Hoe zien jullie dat het gaat met jullie kind?
HOE GAAT HET LEREN?
2. Voor de kinderen: Op welke punten ging het leren de afgelopen maanden
goed/minder goed?
Voor ouders: Wat hebben jullie thuis kunnen merken van wat goed/minder
goed ging in het leren van jullie kind?
HOE VERDER, WAT HEB JE NODIG?
3. Voor de kinderen: Wat heb je vanaf nu nodig om op een fijne manier verder
te leren? (van leerkracht, instructie, leerstof, groepsgenoten, omgeving)
Voor ouders: Welke vragen of opmerkingen hebben jullie hierbij?

GROEP 8; ORIËNTATIE OP HET VO
Er worden door veel VO-scholen open (doe)dagen georganiseerd voor groep 8 leerlingen.
Wij willen onze leerlingen niet tekort doen en gunnen ze graag een goede voorbereiding op
het VO. Wel is het lastig, omdat we ons als basisschool aan strikte Corona-maatregelen
moeten houden. Zoals iedereen in de nieuwsbrief van februari kon lezen mogen de groepen
leerlingen zich binnen school niet vermengen met elkaar. Als dan iemand wordt besmet
hoeft maar een beperkte groep in quarantaine. Hierdoor is het wat ongemakkelijk om wel
leerlingen in VO-scholen mee te laten draaien.
Daarom hebben we als basisscholen besloten, dat we niet (zoals in informatie van Stad en
Esch te lezen was) deze dagen gaan organiseren vanuit de basisscholen van Talent
Westerveld. Wel kunt u uw kind hiervoor zelf opgeven bij het VO indien gewenst. Enkele
ouders hebben zich n.a.v. de oproep van Stad en Esch al bij ons opgegeven. Dat is prima, we
geven het door. Wel is het van belang om ook zelf een email te sturen naar:
juniorcollege@stadenesch.nl. Dan krijgt u via deze email nadere informatie van het VO. Voor
Terra Meppel kunt u uw kind hiervoor opgeven via de website (meppel.voterra.nl/opendag).
Ook op andere VO-scholen worden misschien nog doe-dagen georganiseerd. Hiervoor kunt u
het best zelf de VO-school benaderen.
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AANMELDEN VAN NIEUWE LEERLINGEN
Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in het komende schooljaar
op onze school OBS De Bosrank. Dit is van belang voor de prognose van het aantal
teamleden, lokalen, etc.
Daarom vragen we hierbij aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die tussen 01-062017 en 01-01-2019 geboren zijn om hun zoon / dochter alvast aan te melden.
Wilt u ook buren, familieleden, vrienden die deze nieuwsbrief niet ontvangen hierop
attenderen?
Dat kan door het aanvragen van een
aanmeldingsformulier; · Via een email te sturen naar
r.lorkeers@talentwesterveld.nl
of te bellen naar OBS De Bosrank, telefoonnummer 0521227521.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
directeur van de school; Rita Lorkeers (06-18068613).

EVEN VOORSTELLEN GROEP 1
Via deze weg wil ik graag even van de gelegenheid gebruik maken om mij aan u voor te
stellen. Mijn naam is Mirella Lock, 39 jaar oud, getrouwd, moeder van 2 kinderen: een
dochter van 7 jaar en een zoon van 3 jaar. In december ben ik vanaf Nootdorp naar NieuwBuinen verhuisd. Inmiddels werk ik al 14 jaar in het onderwijs en heb ik de afgelopen jaren
diverse opleidingen gevolgd, waaronder Pedagogiek en Kindercoach.
Met ingang van 1 maart kom ik 4 dagen in de week, om les te geven aan groep 1C van de
Bosrank. Als leerkracht hecht ik veel waarde aan veiligheid en
vertrouwen in de klas.
Tijdens het lesgeven probeer ik kinderen zoveel mogelijk te
stimuleren, waarbij voorop staat, dat het kind op zelfstandige
wijze en onder mijn begeleiding zijn eigen niveau zal kunnen
ontwikkelen. Met een zorgzame benadering, maar met een
duidelijk aanwezige structuur, zorg ik voor een goede relatie
met de kinderen. Ik kijk er naar uit om de kinderen, de
ouders en de school beter te leren kennen! Mocht u vragen
hebben, dan kunt u mij bereiken op:
m.lock@talentwesterveld.nl
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CORONA – MAATREGELEN
Vooralsnog blijven alle regels die in de Nieuwsbrief van februari vermeld zijn van kracht.
Wel wordt de logopediste, fysiotherapeut, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker,
GGD verpleegkundige en arts weer toegelaten in school. De
HVO- en GVO-lessen starten helaas nog niet weer.
Als Boswikke-team is het jammer, dat we maar zo weinig
gezamenlijke momenten meer hebben. De overlegmomenten
zijn online en de pauzes gescheiden. Voorbereiding lessen zijn
zoveel mogelijk vanuit huis en er is minder samenwerken binnen
de units. Maar ja, als we het hiermee gaan redden, dat de
kinderen weer op school mogen komen, dan doen we het met plezier. En wie weet, als
iedereen zich aan de regels gaat houden kunnen we binnenkort weer meer maatregelen los
laten.

PERSOONSGEGEVENS OUDERPORTAL VIA PARNASSYS
Het is van belang, dat er regelmatig wordt gecheckt of de persoonsgegevens nog wel
kloppen. Is het adres, telefoonnummer, etc. nog juist? Graag controleren!
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.

LUIZENPLUIS
Op school is er in deze periode geen hoofdluizencontrole. Wilt u a.u.b. zelf
uw kinderen regelmatig hierop controleren? Hoe eerder we een luis
bestrijden hoe meer narigheid we kunnen voorkomen! Bedankt alvast!

Alvast een fijne lente gewenst!
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