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WELKOM IN SCHOOLJAAR 2021 – 2022
WIJ HEBBEN ER ZIN IN!
HET BOSWIKKE TEAM

NAAM

STAMGROEP /
TAAK

DAGEN

EMAILADRES

Megan Huisman
Tim van Essen
Jolanda van Nuil
Wessel van der Laan
Jackeline Everaers
Wilhelmina Slagter
Annemieke Waninge
Evelien Perik Walta
Melissa Prins
Jill Koster
Shannon Ofrein
Nienke Bruin
Anneke Smit
Wanda Baaiman
Eefke Rijksen
Ramon Mones
Gerla Huls
Jeroen Kleene
Joke v. d. Berg
Michiel Frankema
Ger de Haan
Rita Lorkeers

1-2 A
1-2 B
1-2 C
3-4 A
3-4 B
3-4 C
3-4 (en 7-8)
3-4
5-6 A
5-6 B
5-6 C
5-6 D
5-6
7-8 A
7-8 A (en Plusgroep)
7-8 B
7-8 C
7-8 C (en dir.onderst.)
Onderwijs ass.
Intern begeleider
Taken concierge
Directie

Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di (en wo-do-vr)
Wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr(okt.)
Ma-di-wo-(do)
Vr-(do)
Ma-di-wo-do-vr
Ma-do-vr
Ma-(di-wo)-do-vr
Ma-di-wo-do
Ma-di-wo-do
Ma-di-wo-do-vr
Ma-di-wo-do-vr

m.huisman@talentwesterveld.nl
t.vanessen@talentwesterveld.nl
j.vannuil@talentwesterveld.nl
w.vanderlaan@talentwesterveld.nl
j.everaers@talentwesterveld.nl
w.slagter@talentwesterveld.nl
a.waninge@talentwesterveld.nl
e.perik-walta@talentwesterveld.nl
m.prins@talentwesterveld.nl
j.koster@talentwesterveld.nl
s.ofrein@talentwesterveld.nl
n.bruin@talentwesterveld.nl
a.smit@talentwesterveld.nl
w.baaiman@talentwesterveld.nl
e.rijksen@talentwesterveld.nl
r.mones@talentwesterveld.nl
g.huls@talentwesterveld.nl
j.kleene@talentwesterveld.nl
j.wesselink@talentwesterveld.nl
m.frankema@talentwesterveld.nl
r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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INHOUD NIEUWSBRIEF
Wij hebben er zin in!
Kalender
Schoolgids
Voorwoord
Eerste schooldag van schooljaar 2020-2021
Nieuwe (Corona-) maatregelen
Gymrooster
Gevonden voorwerpen
Starten maar!

KALENDER AUGUSTUS EN SEPTEMBER
Maandag 23 aug.
Dinsdag 24 aug.
Maandag 30 aug.
Dinsdag 31 aug.
Woensdag 1 sept.
Vrijdag 3 sept.
Maandag 6 sept.
Woensdag 8 sept.
Donderdag 9 sept.
Dinsdag 21 sept.
Woensdag 6 okt.

Start schooljaar 2021-2022
Oud papier Havelte
Informatiebijeenkomst ouders groep 3-4
Informatiebijeenkomst ouders groep 1-2
Informatiebijeenkomst ouders groep 5-6
Kleuters om 12.00 uur vrij
Informatiebijeenkomst ouders groep 7-8
Kleuters cultuurvoorstelling; Guppie
Groep 3-4-5-6 cultuurvoorstelling: Kanoet
Oud papier Havelte
Korfbaltoernooi in Uffelte

SCHOOLGIDS 2021-2022
Binnenkort is de schoolgids 2021-2022 klaar. Hierin staat alle informatie over de school. Dit
jaar is voor een nieuwe vorm gekozen van de schoolgids via www.vensters.nl. Zodra alle
informatie is aangevuld en goedgekeurd is door de Medezeggenschapsraad en de Voorzitter
van College van Bestuur van Stichting Talent Westerveld wordt deze u per Parnassys
toegezonden.
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VOORWOORD
WELKOM ALLEMAAL! BLIJ OM JULLIE ALLEMAAL WEER TE ZIEN!
Pech
We hoopten, dat we het schooljaar weer normaal zonder Corona-maatregelen konden
opstarten. Dat gaat helaas nog niet lukken. Verderop in deze nieuwsbrief kun je lezen hoe de
maatregelen wat school betreft er nu uitzien.
Geluk
Afgelopen maandag zijn we weer gestart op school. Wat een power! De hele week zijn we
bezig geweest met de inrichting van de lokalen, overdracht van kinderen,
samenwerkingsafspraken, richten op ontwikkelingen in het onderwijs, materialen uitgezocht
en natuurlijk ook bijgekletst. Laat het nieuwe schooljaar maar komen: wij zijn er klaar voor!
Welkom
We starten maandag 23 augustus met 286 kinderen op school. Fijn om iedereen weer te
ontvangen! Ook een speciaal welkom voor nieuwe kinderen, ouders/verzorgers en
teamleden! Hebt u vragen of opmerkingen: altijd welkom bij het gehele Bosrank-team!
Samen sterk voor een fijne school!
Kalender
Er wordt gewerkt aan een kalender met schoolactiviteiten voor ouders/verzorgers via Parro.
Neem contact met de stamgroep-leerkracht op als je niet in Parro kunt inloggen.

TEAM BOSRANK
Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend!

EERSTE SCHOOLDAG VAN SCHOOLJAAR 2020-2021
We hadden graag het nieuwe schooljaar willen opstarten met alle kinderen,
ouders/verzorgers en teamleden in de school!
Maar dat kan helaas (nog) niet. We moeten ons houden aan het protocol via het Ministerie
van Onderwijs van 16 augustus.
Dat geeft ons aan: Volwassenen blijven nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus
onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school.
Dit betekent dat ouders beperkt op school kunnen worden ontvangen. Vanaf 20 september
hopen we met de nieuwe maatregelen wel weer grote groepen ouders in de school te
kunnen ontvangen.
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NIEUWE MAATREGELEN
De informatie hieronder geeft aan hoe we nu het schooljaar gaan opstarten met de huidige
maatregelen. Vanaf 20 september kunnen er weer wijzigingen komen door nieuwe
berichtgevingen vanuit het Ministerie van Onderwijs.
Toegang schoolterrein:
We blijven ons houden aan het eenrichtingsverkeer. ‘s Morgens bij het komen op school
nemen we de ingang bij de fietsenstalling. Ouders/verzorgers verlaten het terrein via de
uitgang vanaf de speelplaats.
Ouders in school:
Als er veel ouders gelijktijdig in school komen kunnen we de afstand van 1,5 m. onderling
niet garanderen. Daarom zijn we nog terughoudend hierin. Als er wel een belangrijke reden
is om toch even de school in te gaan, dan is dat gewoon toegestaan; geen probleem! Hierbij
denken we aan het ophalen van kinderen als dat nodig is onder schooltijd, noodzakelijk
contact met schoolpersoneel, hulpouders bij activiteiten, etc. U kunt ook gerust na schooltijd
met uw kind(eren) even de school inlopen als dat gewenst is, mits de 1,5 m. maar
gewaarborgd kan blijven. Als u een groepsleerkracht wil spreken over het welzijn van de
kinderen of opmerkingen/vragen hebt, willen we graag dat u met ons in gesprek gaat. Via
emailberichten ontstaan er gemakkelijk onduidelijkheden. Dus zeker welkom!
Externen in school:
Onderwijskundig ondersteunende mensen zijn ook gewoon weer welkom in school. Zo
komen er wel weer cultuurvoorstellingen in school. HVO/GVO wordt weer opgestart nadat
de ouders in de eerste schoolweek de voorkeuren hebben aangegeven, hulpouders zijn weer
toegestaan, etc.
Toegang tot de school ’s morgens:
Let op! Deze zijn gewijzigd. Niet meer door de klaslokaaldeuren en niet meer door de
gymzaal naar binnen. We gaan uitproberen of onderstaande goed gaat werken. De kleuters
krijgen de schoolingang bij de GGD-ruimtes. Dat lijkt ons rustig voor deze kinderen. Alle
kinderen gaan ’s morgens tussen 8.15 uur en 8.25 uur gelijk naar binnen 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. We gaan uit van ieders medewerking hierbij.
Kleuters: Ingang is de schooldeur bij de GGD-ruimte.
Groepen 3-4: Ingang is de schooldeur naast Doomijn.
Groepen 5-6 en 7-8: Ingang rode schooldeur vanaf de speelplaats bij de pergola.
Informatieavonden:
Deze keer nog online via Teams. Hiervoor krijgt u een uitnodiging toegezonden.
Groepen 1-2: Dinsdag 31-08-2021 om 19.30 uur.
Groepen 3-4: Maandag 30-08-2021
Groepen 5-6: Woensdag 01-09-2021
Groepen 7-8: Maandag 06-09-2021
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Zodra de corona-maatregelen verder zijn versoepeld voor het Basisonderwijs worden er
weer ouderavonden in het gebouw georganiseerd. De kennismakingsgesprekken hopen we
wel weer live in het gebouw te kunnen houden. (En voor wie liever kiest voor online; kan
dan ook!)
Wat te doen bij gezondheidsklachten:
Het snottebellenbeleid geldt niet meer. De kinderen kunnen bij milde hoest- of
keelpijnklachten gewoon naar school. Verder blijven de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven
bij klachten en dan testen bij de GGD’ en vaak handen wassen van kracht. Als bijlage vindt u
bij deze nieuwsbrief de actuele Beslisboom.
Ventilatiesysteem:
Is goedgekeurd voor De Bosrank. Daarnaast luchten we de lokalen zo vaak mogelijk.

GYMROOSTER
Maandag
Dinsdag
Groepen
Kleuters
Kleuters
Groepen
7-8
5-6
Groepen
3-4
Geen zwemles meer deze maand.

Woensdag
Kleuters
7-8
3-4

Donderdag
Kleuters
5-6

Vrijdag
Kleuters
3-4

GEVONDEN VOORWERPEN
In de schoolhal (dicht bij de ingang van Doomijn)
staat een bak met gevonden voorwerpen. Hier ligt
steeds kostbare kleding en andere
spullen in. Wanneer u iets mist van uw
kind(eren) loop dan gerust even binnen
in de hal om te zien of dit in de bak ligt.
Veel spullen worden nooit opgehaald. Die gooien we dan in de kleding-container
op de parkeerplaats. De spullen op de foto liggen nu nog in de hal van school.

We hopen er samen met u een krachtig GOED
schooljaar van te maken. Welkom allemaal!
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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