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BELANGRIJKE DATA APRIL
Vrijdag 2 april; Goede vrijdag, vrij van school
Maandag 5 april; Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april; Studiedag team, kinderen vrije dag
Dinsdag 20 april; oud papier
Vrijdag 23 april; Koningsspelen in school
Dinsdag 27 april: Koningsdag, kinderen vrije dag
Maandag 3 mei; Meivakantie
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VOORWOORD
Lente…..heerlijk…..buiten spelende kinderen!
En natuurlijk zijn wij vooral ook gewoon hard aan het
werk op school om super veel kennis op te doen; Lekker Leren met flinke leerKRACHT!
Dinsdag 6 april hebben we een studiedag. De kinderen hebben vrij van school, maar als team
gaan we super fanatiek aan het werk!
We evalueren ’s morgens de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en stellen nieuwe plannen
op voor schooljaar 2021-2022. Wat willen we verder ontwikkelen?
’s Middags spreken we als team door welke groepen volgend schooljaar gevormd kunnen
worden. Wat zijn de leerlingaantallen en hoe gaan we deze verdelen?
Daarna gaan we werken aan de borging van de verschillende ontwikkelingen die we in de
afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Dit werken we uit op kwaliteitskaarten.
Natuurlijk alles online en op voldoende afstand van elkaar. Dan voorkomen we dat het hele
team volgende week in quarantaine moet!
Hebt u vragen, zorgen of ideeën over het onderwijs op onze school dan nodigen wij u van
harte uit om dit met ons te delen. Alleen dan kunnen wij hierop inspelen en er rekening mee
houden. Onze visie luidt: BOS, Beter

Onderwijs Samen!

Enthousiast TEAM
Boswikke

EITJE-TIK WEDSTRIJDEN
Donderdag 1 april zijn op school de eitje tik wedstrijden georganiseerd. Per klas zijn
kampioen eiertikkers van 2021 ontstaan. Kampioenen proficiat!
Twee kinderen staan tegenover elkaar, met ieder een hardgekookt ei in de hand.
Gezamenlijk zeggen we steeds het aftelversje op.
"Rikke-tikke-tik,
jij of ik,
één, twee, drie......." tik!
OF
Rikke tikke tik.
Jij of ik,
Eitje groot, eitje klein,
Wie van ons zal koning zijn?
Het kind waarvan het ei nog heel is gaat door naar de tweede ronde.
Zo speel je door tot er uiteindelijk één winnaar per groep overblijft.
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COVID-MAATREGELEN
In de afgelopen periode hebben we in vergelijking met andere scholen binnen stichting
Talent en in ons land op onze twee scholen veel geluk gehad. Geen leerkrachten met
positieve uitslagen. Wel individuele leerlingen die in quarantaine moesten, maar geen hele
groepen kinderen.
Dit hebben we ook te danken aan de strenge maatregelen in school. Het is soms wel afzien;
veel minder samenwerking in school, veel digitaal, geen gezamenlijke pauzes meer, etc.
Maar we zijn er tot nu toe voor beloond.
Alle mensen, die wel hadden te maken met de nare gevolgen van Corona wensen we alle
goeds! Het kan iedereen overkomen en dan blijken de gevolgen regelmatig toch heel
heftig te zijn. Sterkte!

SCHOOLTIJDEN
In de nieuwsbrief van februari stond aangegeven: Groep 7 en
groep 8 leerlingen komen zoveel mogelijk tussen 8.15 uur en 8.25
uur op school en verlaten de school om 13.50 uur. De groepen 1
t/m 6 worden tussen 8.30 uur tot 8.40 uur verwacht op school en
verlaten de school om 14.00 uur.

Deze tijden voor de bovenbouw verlopen goed. Ook het
gebruik van verschillende deuren werkt heel zinvol. Voor de
onderbouw en middenbouw verloopt het wat minder goed.
De instroom in school duurt soms nog langer dan een half uur
waardoor de start niet prettig verloopt. Van belang voor het
inhalen van lesstof is, dat we voldoende schooluren maken in
de komende periode. Door het thuiszitten zijn er dit
schooljaar al veel uren gemist. Daarom vinden we het van
belang, dat we ’s morgens op tijd met de lessen kunnen starten en dat we ’s middags zeker
tot 14.00 uur onderwijs kunnen bieden.
Daarom kiezen we vanaf woensdag 7 april voor wat aangepaste tijden::
’s Morgens willen we de leerlingen van groep 7 en 8 graag om 8.15 uur blijven ontvangen.
De andere groepen willen ook om 8.30 uur met de lessen kunnen starten. Dus de kinderen
moeten om 8.25 uur in het lokaal aanwezig zijn! Graag ieders medewerking hierbij.
’s Middags gaan de groepen 7 en 8 net voor 14.00 uur naar buiten. De andere groepen
geven tot 14.00 uur les en gaan daarna pas het lokaal uit. Dus komen ze wat later naar
buiten dan in de afgelopen periode. (Dan halen we zo ongeveer 20 min. per dag kostbare
onderwijstijd in)
Iedereen begrijpt natuurlijk, dat we met zoveel mensen gelijker tijd op de speelplaats bij het
komen en uitgaan van school we ervoor moeten zorgen, dat er een goede en snelle
doorstroom is zonder opstoppingen.
NIEUWSBRIEF APRIL 2021 OBS DE BOSRANK TE HAVELTE

THUISWERK
Als een kind ziek is heeft het geen belang bij thuiswerk; ziek=ziek. Daarnaast zijn er in deze
tijd natuurlijk ook kinderen thuis door corona-quarantaine of wachten op uitslagen. Wij
kunnen op school niet zien in hoeverre uw kind wel/niet in staat is tot het maken van
schoolwerk thuis. Wanneer u werk voor uw kind thuis wenst kunt u ook zelf contact
opnemen met de leerkracht. Dan kunnen de mogelijkheden samen worden bekeken; Beter
Onderwijs Samen! Vanwege privacy-redenen bieden we geen online-les en les op school
tegelijker tijd aan.

SCHOOLREISJES EN SCHOOLKAMPEN
Misschien gebeurt er nog een wonder, maar alle scholen binnen Stichting Talent Westerveld
gaan ervan uit, dat er in dit schooljaar geen schoolreisjes of schoolkampen georganiseerd
kunnen worden. Locaties zeggen we af en er worden geen groepsactiviteiten afgesproken.
Voor de musical van groep 8 wordt wel een versie bedacht dat verantwoord is om door te
kunnen laten gaan.

SCHOOLFOTOGRAAF
Deze staat gepland op maandag 14 juni. Als het maar even kan
laten we dit wel doorgaan.

Bijzondere situaties
In de kleutergroep kwamen kuikens uit de eieren. Donderdag
werd er een wel heeeeeel speciaal kuiken geboren!.....
Voor de deur van het kantoor van Rita lag een heel raar
hoopje……
En alle veters leken de hele dag los te gaan….
De bovenbouw-kinderen maakten een rare Citotoets. Er is heel
hard voor gewerkt als je de tekst niet goed doornam!...
In de tegemoetkoming van de kosten op school werden er veel rollen
met toiletpapier aangeleverd. Een flinke besparing op schoolkosten
nu we dure chromebooks hadden gekocht….
En nog heel veel meer…
Kortom; het was een gezellige grappige 1-april dag!
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Verkeer
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 8 het theorie-examen afgelegd. En……ze
zijn allemaal geslaagd!!!! Maandag hebben deze leerlingen meegedaan aan het dode hoek
project, dit was een leerzaam moment. Ze konden ‘coronaproof’ in en om de vrachtwagen
ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet. De leerlingen weten nu wat een veilige plek is
om in de buurt van een vrachtwagen te zijn.

SUBSIDIES
Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het meerjarige Nationaal Programma
Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om de scholen te helpen de
opgelopen achterstanden in het onderwijs weg te werken.
In de komende weken gaan we de Cito-opbrengsten analyseren en samenvatten. Met de
uitkomsten hiervan kunnen we aanvragen doen om in aanmerking te komen voor extra
financiële middelen. We gaan ons best doen om goede plannen op te stellen.
Vanuit een vorige ronde van financiële ondersteuning hebben we 40 extra chromebooks
kunnen aanschaffen. Hierdoor kunnen ook de leerlingen in groep 4 al aan de slag met
digitaal rekenonderwijs. De instructie van de leerkrachten blijft altijd het belangrijkst en ook
ervaringen opdoen met concrete materialen. Daarnaast is dan een digitale verwerking heel
verrijkend. De leerkracht kan alles precies volgen en het rekenprogramma schakelt
automatisch bij ieder kind naar het eigen niveau van oefenstof.
Als 1 aprilgrap was de leerlingen van groep 3-4 verteld, dat de kosten van de chromebooks
erg hoog waren opgelopen. Dat de kinderen toiletpapier moesten meenemen naar school
om de kosten te drukken. We zullen de rollen naar Den Haag sturen!
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Wil jij
Gitaar
Leren
spelen?
€10 per 30 minuten
Gratis proefles!
Contact:
Boaz Hakvoort
E-mail: boaz.hak@gmail.com
Telefoonnummer: 0636594200

Bubble Football
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 en woon je in Westerveld? Geef je dan nu op voor Bubble football!
Bubble Football is een soort voetbal,
alleen heb je nu een Bubble om jezelf
heen waarmee je anderen weg kan
duwen van de bal, echt heel erg leuk!
Wanneer?: Maandag 3 mei 2021
Waar?: Diever, voetbalvereniging VV
Diever. Havelte, Rugbyclub The Big
Stones
Hoe laat?: Diever, van 10:30 tot 12:00
uur. Havelte, van 14:00 tot 15:30 uur.
Denk jij nu ik wil graag meedoen? Geef je dan op door een mail te sturen
naar: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl. Geef in deze mail het volgende aan: voor
welke locatie jij je wilt opgeven en je naam. Aanmelden kan tot 23 april 2021.
Geef je snel op! VOL = VOL!
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Er is een prachtig boekje verschenen over het
grote hunebed aan de voet van de
Havelterberg. Voor school hebben we een
aantal boekjes besteld om de kinderen
hierover te laten lezen. Ook zijn er vragen bij
gemaakt. De verkoop bij de TIP en de
Readshop is € 3,50 . Dus als ouders het boekje
willen kopen als cadeautje voor hunzelf of om
weg te geven, dan moeten ze naar de
Readshop. Echt de moeite waard!

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
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