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KALENDER OKTOBER 
Woensdag 6 okt.  Korfbaltoernooi in Uffelte 

Wo. 6 okt - vr. 15 okt.    Kinderboekenweek 

Vrijdag 15 oktober  Groep 6 Heideschoon-activiteit 

Ma. 18-Vr. 22 okt.   Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober Start leerkracht Anneke Smit, na haar 

verlofperiode weer terug 

Dinsdag 26 oktober  Oud papier 

Vrijdag 5 nov.   Kleuters om 12 uur vrij i.v.m. studiemiddag   

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwaGu-cXWAhWFblAKHev2Bi4QjRwIBw&url=https://debosrank.talentwesterveld.nl/&psig=AFQjCNHpSn3XKulu6_33X_J-eqZbVOSWHw&ust=1506621702417990
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.welingelichtekringen.nl%2Fsamenleving%2F1048633%2Fherfst-wordt-nat-met-veel-wind.html&psig=AOvVaw2lo5cXhaD5-jvGCqLNinnX&ust=1602059998393000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiZ3sLJn-wCFQAAAAAdAAAAABAK
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VOORWOORD 
 

De weken op school vliegen voorbij.   
We hopen, dat de digitale ouder-info-avonden en KOL-
gesprekken op school als positief zijn ervaren. We gaan er 
samen het beste van maken! Op school ervaren we een 
positieve werksfeer met hardwerkende kinderen en 
gemotiveerde  leerkrachten. We waarderen het, dat we iedere dag samen op school aan de 
slag kunnen! Hieronder twee borden als voorbeelden waarop te zien is waarmee kinderen 
en leerkrachten in deze periode o.a. aan de slag zijn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leerlingen in iedere stamgroep werken als groep samen met verbeterborden. Ze kiezen 
zelf een doel en verzinnen acties om dit samen te bereiken. Successen worden besproken en 
als het doel is behaald vieren we dit samen. Er is een verbeter- cultuur ontstaan van: ‘Iedere 
dag samen een beetje beter!’  
 
Op de verbeterborden van het team werken we in deze periode aan het doel: ‘Aan het einde 
van deze 8 weken’ heeft iedere leerling een beeld bij de zelf-opgestelde groepsnormen en 
neemt hierin een actieve rol aan.’ Via o.a. kind-gesprekken luisteren we naar de inbreng van 
de kinderen om te kunnen checken in hoeverre we hiermee vooruitgang boeken.  
 
Nog 2 weken te gaan; we wensen iedereen alvast een goede herfstvakantie! De kinderen 
hebben het verdiend!  

 
         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

 
 

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.uncover-skincare.be%2Fproduct-advies%2Fhuidverzorging-in-herfst%2F&psig=AOvVaw1d4RHHZiSAQz0gurdBjDi6&ust=1601935653579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDi18L5m-wCFQAAAAAdAAAAABAP
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SCHOOLGIDS 2021-2022 
Het is gelukt! De nieuwe schoolgids is klaar! Zie bijlage. 

Hierin staat alle informatie over de school van dit 

schooljaar. Dit jaar is voor een nieuwe vorm gekozen 

van de schoolgids via www.vensters.nl. Op deze site is 

veel informatie te vinden van scholen. 

Binnenkort krijgt u ook nog een overzicht met data van activiteiten op 

school. 

 

 

EVEN VOORSTELLEN; ANNEMIEKE 

Hallo,  
Mijn naam is Annemieke Waninge-Riksen.  
Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man in De Wijk.  
Mijn hobby’s zijn fietsen, knutselen/tekenen en fotograferen.  
Ik ben in 2009 afgestudeerd op de PABO en heb al heel wat jaren les mogen 
geven in de midden en onderbouw, waarvan de grootste tijd op een 
basisschool in Kampen. Met ingang van dit schooljaar heb ik een werkplek 
gevonden dichter bij huis en mag ik bij jullie op school komen lesgeven.  

Dit jaar werk ik op maandag en dinsdag samen met juf Jackeline in de niveaugroep 3. 
Daarnaast geef ik op deze dagen les, of bied ik ondersteuning aan, in de stamgroepen 3/4a, 
b en c.  
Tot de herfstvakantie ben ik ook op woensdag t/m vrijdag aanwezig. 
Hier geef ik les aan de kinderen uit de stamgroepen 7/8 a, b en c.  
Ik heb het erg naar mijn zin bij jullie op school en vind het werken in de stamgroepen en  de 
niveaugroep een mooie nieuwe ervaring waar ik in de afgelopen weken al veel geleerd heb. 
Samen gaan we voor ‘elke dag een beetje beter’. 
Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd even langskomen of ik ben te bereiken op 
a.waninge@talentwesterveld.nl.  

 
 

EVEN VOORSTELLEN; EVELIEN 

Hallo allemaal, 
Ik ben Evelien Perik Walta. Ik ben 34 jaar en woon in Meppel samen met 
mijn man Jeroen en mijn twee kinderen Sofie en Pepijn. 
Ik werk sinds 2009 met veel plezier in het onderwijs. Ik heb op meerdere 
plekken gewerkt, ook al eerder op de Bosrank. Ik vond het dan ook erg 
leuk om nu weer hier te mogen werken. Ik werk sinds dit schooljaar bij de 
groepen 3/4. Op woensdag, donderdag en vrijdag werk ik in de ochtend 
samen met juf Jackeline in niveaugroep 3. ’s Middags geef ik op woensdag de gymlessen, 
donderdag sta ik in groep 3/4B en vrijdagmiddag in groep 3/4 C.  
Mochten er vragen zijn kunnen jullie me altijd even aanschieten of een mailtje sturen naar 
e.perik-walta@talentwesterveld.nl 

http://www.vensters.nl/
mailto:a.waninge@talentwesterveld.nl
mailto:e.perik-walta@talentwesterveld.nl
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EVEN VOORSTELLEN; SUZANNE 

Mijn naam is Suzanne Hessels en ik ben tot de herfstvakantie op de maandag- en dinsdagen 
de 4e leerkracht in de unit 7/8. In de 4e groep bied ik lessen en ondersteuning aan de per 
vak geclusterde kinderen van groep 7/8 A, B en C. Ik vind het heel erg leuk om op deze 

manier de school en de kinderen te leren kennen, zorg te dragen voor de 
vakken die ik bied en samen te werken met de leerkrachten uit deze unit. 
Thuis ben ik moeder van 3 jonge kinderen. We hebben een 
melkveehouderij in Wapse en hebben daarbij een zorgboerderij, waar we 
mensen met een beperking een woon- en werkplek bieden met 
ondersteuning en begeleiding. In mijn vrije tijd geniet ik het meest van 
heerlijke bosritten met mijn paard.  
Mocht u vragen hebben, dan sta ik op maandag en dinsdag graag voor u 
klaar. 

 

 

EVEN VOORSTELLEN; SHANNON  

 
Even voorstellen  
Hoi, ik ben Shannon Ofrein. Ik ben 21 jaar en woonachtig in 
Diever.  
Dit jaar ben ik geslaagd voor de opleiding tot juf. Dit is dan 
ook de eerste school waar ik werkzaam ben. Ik ben te vinden 
in Unit 5/6.  
Mijn hobby’s zijn afspreken met vrienden, diamant painting 
en naar de sportschool gaan.  
Ik heb heel veel zin in dit schooljaar en we komen elkaar vast 
wel een keer tegen!   

 

 

 

CONTACT INTERN BEGELEIDER 
Afgelopen weken zijn de eerste contactmomenten geweest tussen de 
kinderen, ouders en de leerkracht. Het is fijn wanneer er door 
kennismaking een goede basis gelegd kan worden voor contact. Voor 

vragen of opmerkingen ten aanzien van de kinderen kunt u altijd contact opnemen met de 
leerkracht. 
Het kan zijn dat u vragen heeft over zorg voor leerlingen in het algemeen op De Bosrank. In 
dat geval mag u altijd contact opnemen met mij als intern begeleider van de school. Dat kan 
op het telefoonnummer van de school of via mail: m.frankema@talentwesterveld.nl. Mijn 
werkdagen zijn maandag t/m donderdag. Indien nodig maken wij een afspraak voor een 
gesprek op school.    Michiel Frankema 
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(CORONA)- MAATREGELEN  
Inmiddels zijn alle scholen weer enkele weken met het nieuwe 

schooljaar gestart. Dit betekent dat in het basisonderwijs alle 

restricties wegvallen vanaf 25 september 2021. De basisregels 

om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven 

uiteraard wel gelden. Met het opvolgen van deze regels (zoals 

thuis blijven bij klachten en je laten testen door de GGD) en de 

inzet van preventief zelftesten door niet-immune 

personen worden besmettingen en verdere verspreiding van 

het virus zo veel mogelijk voorkomen.  

Als een kind positief getest is, verwachten we dat u direct contact met ons opneemt voor 

overleg over hoe te handelen.  

 

Ouders in school: 

Welkom! 

Door de corona-maatregelen moesten ook de kleuters voor langere tijd zelfstandig de school 

binnen gaan zonder ondersteuning van ouders. Dit was even wennen, maar we hebben ook 

gezien hoeveel rust dit bracht. Geen lokalen en gangen die ’s morgens volstaan met 

volwassen mensen en hierdoor rust en volle aandacht voor elkaar om goed te kunnen 

starten. Dit zouden we graag zo willen voortzetten. 

Mocht u als ouder even iets willen doorgeven aan de leerkracht, of misschien gaat uw kind 

nog maar pas naar school en heeft het even een steuntje van u nodig door het bij de 

leerkracht af te zetten, weet dan dat u daarvoor altijd binnen 

mag komen. 

Verder willen we alle ouders/verzorgers met kinderen van harte 

uitnodigen om na schooltijd met uw kind de school in te gaan om 

één en ander te komen bekijken/bespreken met de leerkracht. 

Onder schooltijd willen wij er graag voor de kinderen zijn, vooral 

na schooltijd zijn wij er ook voor u als ouder. 

 

Toegang tot de school ’s morgens:  

Alle kinderen blijven ’s morgens tussen 8.15 uur en 8.25 uur 

gelijk naar binnen gaan als ze op school komen. Ze hebben dan in 

het lokaal nog eerst de gelegenheid om met de 

groepsleerkrachten individueel contact te hebben.  

We willen om 8.30 uur gestart zijn met de les-activiteiten! Iedere 

dag 10 minuten later starten met de les is al gauw een uur per 

week minder lestijd. Dat is jammer! We gaan uit van ieders 

medewerking hierbij.  

 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
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OPROEP OUDERRAAD 

 

 
 

 
Lijkt jou het leuk om nog meer betrokken te zijn bij school.  
Om mee te denken en te helpen met het organiseren van bv 
het sinterklaasfeest, kerstfeest, pleinfeest, sportdag, 
koningsspelen etc. dan zijn we opzoek naar jou! 
 
Als lid van de ouderraad help je de school/leerkrachten met 
het meedenken en bij het helpen organiseren van diverse 
activiteiten binnen school. 
Ook helpen we bij de informatieve avonden, spelavond etc. 

met bv de verzorging van koffie/thee/ranja. 
De OR is ook medeverantwoordelijke voor het oud papier, dit is namelijk nog steeds een 
grote bron van inkomsten voor ons. 
 
Lijkt dit alles je leuk, aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact met ons op via het 
volgende mailadres;  
moniquebruins1981@gmail.com 
 
Ook kun je 1 van de OR-leden altijd even aanschieten voor een vraag. 
Christa Hildrink, Marit Brugging, Monique Bruins, Jacob Schieving, Liske Tordoir.  
 

 

SOVA-TRAINING 
Op woensdagen is onze schoolmaatschappelijk 

werker Melissa Jansma bij ons op school. Zij werkt 

voor Welzijn MensenWerk en zij kan helpen 

wanneer het welzijn van kinderen onder druk komt 

te staan. Redenen daarvoor kunnen heel 

verschillend zijn en het wordt alleen ingezet in 

samenspraak met ouders. 

Een aantal keer per jaar heeft Welzijn MensenWerk een aanbod voor training van sociale 

vaardigheden voor kinderen van 8-12 jaar. In de bijgevoegde flyer staat meer informatie, o.a. 

waar kinderen aangemeld kunnen worden. 

Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met mij als intern begeleider: 

m.frankema@talentwesterveld.nl    Michiel Frankema 

mailto:moniquebruins1981@gmail.com
mailto:m.frankema@talentwesterveld.nl
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WEEK TEGEN PESTEN 

Ieder jaar komt de week tegen pesten 

weer onder de aandacht. Wij willen 

het hele schooljaar ‘tegen pesten’ aandacht geven! 

Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool. De 

Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, 

elkaar en de school om te gaan. Van ouders en 

leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich 

problemen voordoen – oplossingen zoeken waar 

iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit 

irritatie en angst. Zie ook : 

www.kanjertraining.nl/informatie-voor-ouders/pesten. 

De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is 

bij de school!  

Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een 

leerlingvolgsysteem op onze school gericht op de 

sociaal-emotionele ontwikkeling : Kanvas. Bij bijzonderheden worden ouders hierbij ook  

betrokken.  

 

Ook dit jaar 

doen we op de 

Bosrank weer 

mee aan de 

jaarlijkse 

kinder-

boekenweek. 

Het thema dit 

jaar is: ‘Worden wat je wil’.  Dat belooft veel goeds! 

De kinderboekenweek start op woensdag  6 oktober en duurt tot de herfstvakantie.  

In deze anderhalve week gaan we natuurlijk lekker veel voorlezen. We hebben veel 

activiteiten gepland die het lezen nog leuker maken. Op woensdag 6 oktober openen de 

leerkrachten de kinderboekenweek en op donderdag 14 oktober sluiten we af met een 

Boekenbeurs.       Wij hebben er zin in! 

 

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  

 

http://www.kanjertraining.nl/informatie-voor-ouders/pesten
https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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EXTERNE BERICHTEN  

 

Winterkinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte afgelast 

De werkgroep Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte 

heeft helaas moeten besluiten de kledingbeurs die begin 

oktober gepland stond, te annuleren. Vanwege de nog 

geldende COVID-19 maatregelen,  is het niet mogelijk om de 

wintereditie van de kledingbeurs door te laten gaan.  

De eerstvolgende zomerkleding en – speelgoedbeurs staat gepland voor vrijdagavond 8 april en 

zaterdag 9 april 2022. Voor meer informatie en updates: 

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

 

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

