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BELANGRIJKE DATA MEI  
Maandag 3 mei; Meivakantie 
Dinsdag 4 mei: Herdenking bij schoolmonument 
Maandag 17 mei; Weer naar school 
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag vrij. 
Dinsdag 25 mei; Gewoon school en Oud papier 
Maandag 31 mei; start eerste cito-afnames. 
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VOORWOORD  
 
Het schooljaar lijkt nu vleugels te krijgen. We zijn net weer fijn met de kinderen op school 
aan de slag en we moeten ons alweer richten op het volgende schooljaar.  
Na de meivakantie maar 8 weken meer naar school voordat de zomervakantie alweer 
begint! 

 
Als team bezinnen we ons op welke 
verbetertrajecten we volgend schooljaar willen 
inzetten.  
Het begrijpend lezen willen we bijvoorbeeld nog 
verder uitdiepen; hoe kunnen we dit vak nog 
aantrekkelijker maken voor de kinderen met 
een hogere opbrengst?  
De kinderen willen we graag eventuele 
achterstanden op de ‘leervakken’ laten inhalen, 
maar we willen ook voldoende expressie en 
culturele aspecten bieden.  
Ook analyseren we de leeropbrengsten van de 

kinderen zoveel mogelijk om duidelijk te krijgen welke kinderen welke achterstand op 
leergebied hebben opgelopen tijdens het online-onderwijs.  
Dan maken we vervolgens keuzes op welke wijze wij het best hierop in kunnen spelen. 
Gelukkig komt er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs geld vrij voor extra 
mogelijkheden om in te zetten.  
Zo zijn er nog heel veel keuzes te maken en mogelijkheden te onderzoeken.   
 
In de komende weken willen we er nog even goed tegenaan gaan. We hopen, dat de 
kinderen uitgerust op school komen.  
Ook willen we nogmaals benadrukken, dat we alle 
kinderen ’s morgens om 8.25 uur in de groep 
binnen willen hebben, zodat om half 9 de lessen 
ook echt kunnen starten! Het is voor de hele 
groep storend als er kinderen nog later binnen 
komen druppelen. Graag ieders medewerking 
hierbij. 
 

Enthousiast TEAM Boswikke  
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COVID-MAATREGELEN 

In de afgelopen periode hebben we meerdere groepen in quarantaine moeten sturen. In 

week 15 hadden we drie groepen gelijktijdig in quarantaine! Dat zijn heel lastige situaties 

voor de kinderen, ouders en school. Daarom hechten we veel waarde aan het serieus nemen 

van de regels.  

Als team willen we onze dank uitspreken aan de ouders die in de afgelopen tijd hun kinderen 

bij klachten uit voorzorg lieten testen. De ouders, die de groepen kinderen op school hebben 

beschermd door hun verkouden kind thuis te laten en niet met andere kinderen lieten 

spelen. Door meerdere gezinnen werd ontzettend positief meegedacht!  

We hebben iedereen hierbij nodig!! 

 

ZWEMMEN 
 
Na de meivakantie beginnen de schoolzwemlessen in zwembad De Kerkvlekken. We zitten in 
de luxepositie dat het zwembad tegenover de school is. 
Vanwege het schoolzwemmen komt één gymles te vervallen. De zwemles is eigenlijk een 
'natte' gymles. 
 
De leerkracht inventariseert welke diploma's de leerlingen hebben, zodat ze in het zwembad 
les kunnen krijgen op het eigen niveau. Voor leerlingen zonder diploma is er een extra 
zwemleerkracht aanwezig. 
De zwemles maakt onderdeel uit van ons reguliere onderwijsprogramma. Mocht uw kind om 
medische redenen niet kunnen deelnemen, dan willen we dat graag voorafgaand aan de 
zwemlessen weten, dan kunnen we daar rekening mee houden. 
 
Voor het toezicht bij het zwemmen en omkleden is de groepsleerkracht verantwoordelijk. Bij 
groep 3/4 gaat de leerkracht met onze onderwijsassistent en/ of stagiaire heen, zodat er 
altijd twee volwassenen bij de groep zijn.  
Meenemen: zwemkleding, handdoek en eventueel warme kleding voor na de zwemles. 
 
Maandag: 
11.30 uur – 12.00 uur groep 3/4 a De Bosrank  
12.00 uur – 12.30 uur groep 3/4 b De Bosrank 
12.30 uur – 13.00 uur groep 3/4 c De Bosrank 
13.00 uur – 13.30 uur groep 3/4 d De Bosrank 
 
Dinsdag: 
11.30 uur – 12.00 uur groep 7/8 a De Bosrank 
12.00 uur – 12.30 uur groep 7/8 b De Bosrank 
12.30 uur – 13.00 uur groep 7/8 c De Bosrank 
  
Donderdag: 
12.00 uur – 12.30 uur groep 5/6 a De Bosrank 
12.30 uur – 13.00 uur groep 5/6 b De Bosrank 
13.00 uur – 13.30 uur groep 5/6 c De Bosrank 
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HERDENKING OORLOGSSLACHTOFFERS  
 
Op 4 en 5 mei willen we samen stil staan bij 
Vrijheid. Hier is ook op school aandacht aan 
besteed. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
heeft als taak richting, inhoud en vorm te 
geven aan herdenken en vieren en het levend 
houden van de herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog. De school heeft daarom ook een 
monument geadopteerd om hier ieder jaar met 
schoolkinderen een bloemenkrans te leggen. 
Door de Covid-maatregelen kan deze 
samenkomst hier niet doorgaan met alle kinderen en ouders. Namens school leggen we wel 
een bloemenkrans bij het Unfil-monument, dat geplaatst is bij de Johannes Postkazerne, aan 
de Helomaweg te Havelte (gemeente Westerveld). 
  

 
 
   Fijne meivakantie allemaal! 

 

 

Extra Omgeving Nieuws: 

De Avond4daagse gaat dóór! 

 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met 

de speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook 

mee aan de Avond4daagse - Home Edition? 

 

Wat is Avond4daagse - Home Edition? 

 

Vanaf 1 mei tot en met 30 juni 2021 loop jij jouw eigen Avond4daagse. Met eigen routes, 

vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we 

met elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je 

de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd!  

 

Hoe werkt het? 

Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag 

routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar 

ook overdag. En doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar 

afrondt binnen 2 weken na de eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie 

blijven. Houd rekening met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote 

groepen. Maar maak er vooral je eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
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de rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur! Onderweg verrassen we je in de app 

met leuke berichten. Zo helpen we je ermee deze Avond4daagse onvergetelijk te maken. 

 

Aanmelden 

Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost €6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je 

toegang tot de app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch 

te laten aanmaken en je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd.  

 

Heb je nog vragen? Wellicht staat jouw antwoord al bij de Veelgestelde vragen. 

 

Deel je avonturen! 

 

We genieten graag met jullie mee en hopen dat we toch een gevoel van saamhorigheid 

kunnen creëren door elkaar te enthousiasmeren tijdens de Avond4daagse - Home Edition. 

Deel vooral je avonturen via social media met de hashtag #Avond4daagsehome!  

 

  Dakajam 2021 

Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om 

uiteenlopende redenen (denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële 

mogelijkheden) niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om deel te nemen aan Dakajam 2021. 

Let op: Alles is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen en de Coronacrisis is geen geldige 

reden om deel te mogen nemen.  

De eerste week is van 9 t/m 13 augustus en is voor kinderen in de 

leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 16 t/m 20 augustus en 

is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het 

kampterrein in Havelterberg. 

Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen 

worden met de beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521 of 

door een e-mail te sturen naar: 

beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  Er is een beperkt aantal 

plekken, dus wees er snel bij!  

 

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://www.avond4daagse.nl/deelnemers/veelgestelde-vragen
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl

