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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 

 

INHOUD NIEUWSBRIEF 
Kalender 

Voorwoord 

Donkere dagen, licht aan! 

Bezetting van de groepen 

Corona-maatregelen 

Leerplicht 

Externe berichten 

 

 

 

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

Vrijdag 5 nov.  Groep 3-4 A bezoek Miramar Zeemuseum 

Dinsdag 9 nov. Groep 3-4 B en C bezoek Miramar Zeemuseum 

Donderdag 11 nov. Groepen 5-6 bezoek Miramar zeemuseum 

Maandag 15 nov. VO-voorlichting groepen 7-8 met ouders, zie bericht Parro groep 7-8 

Maandag 22 nov. Studiedag team, kinderen hele dag vrij 

Dinsdag 23 nov. Oud papier 

Donderdag 25 nov. Groepen 7-8 A en 7-8 B bezoek Miramar Zeemuseum 

Vrijdag 26 nov. Groep 7-8 C bezoek Miramar Zeemuseum 

Donderdag 2 dec. Kijkavond op school voor ouders, familie, buren, kinderen, enz. 

Vrijdag 3 dec.  Komt Sint op school? Vast wel! Groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij  

U krijgt binnenkort meer informatie over de feestelijke decembermaand op school.  

   

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
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VOORWOORD 
Verbouwing in school.. 
Achterin de school hadden we een grote ruimte dat was 
ingericht als computerlokaal. Door de vaste opstelling van 
computers op grote logge tafels konden we deze ruimte niet 
effectief gebruiken. Door de komst van Chromebooks was 
deze computer-werkruimte alweer verouderd; de 
ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel! Daarom is deze ruimte in de herfstvakantie door 
plaatselijke ondernemers op een snelle en prettige wijze aangepast en zijn ook de muren van 
twee ‘spreekruimtes’ weggebroken. Nu  zijn twee prachtige ruimtes gecreëerd voor 
instructies en werkruimtes voor de kinderen. Op dit moment is de verbouwing bijna klaar. 
Nog een paar weken wat behelpen en dan kunnen we dit nieuwe lokaal inrichten. Het is 
even zwoegen, maar het loont wel! We nodigen u dan graag uit om deze ruimte te komen 
bekijken.   

 
 
Een leven lang leren.. 
Als schoolteam vinden we het van groot belang om steeds bij te scholen, zodat we onderwijs 
kunnen bieden dat passend is bij alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. De 
maatschappij vraagt steeds andere vaardigheden en kennis van de mensen. Om de kinderen 
hier goed op te kunnen voorbereiden vraagt het onderwijs natuurlijk steeds om 
vernieuwingen. 

-Vrijdag 29 okt. heb ik (Rita Lorkeers) ‘de Lean 
opleiding voor schoolleiders’ in Barendrecht met goed 
gevolg afgesloten.  
-Vrijdag 5 nov. hebben de leerkrachten van de kleuters 
weer een scholingsdag van een Specialist Onderbouw.  
- In november starten Jeroen Kleene en Gerla Huls met 
een aantal trainingsdagen Green Belt (Lean) in Zwolle. 
De principes van Lean sluiten goed aan bij de 
werkwijze van Stichting LeerKracht. Deze werkwijze 
volgen we in de afgelopen twee jaar in de Bosrank. 
Deze is omgezet naar BOS; Beter Onderwijs Samen. 

- Maandag 22 nov. hebben we als team een scholingsdag PCM. (Process Communication 
Model) Met Process Communication leren we onze invloed vergroten op contact met alle 
leerlingen in de klas. We krijgen ook beter zicht op het begrijpen van negatief gedrag en dit 
om te zetten in positieve interacties. We leren hoe we onze leerlingen beter kunnen 
motiveren door aan te sluiten bij de verschillende behoeften in de klas.  
 
Kortom we staan niet stil…we hebben een prachtig beroep!  
We proberen er een mooie november-maand voor de kinderen van te maken! 
         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK  

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN 
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DONKERE DAGEN…. 
Donker buiten? Licht aan en gaan! 

Het is herfst en dat betekent dat de dagen steeds 

korter en donkerder worden. Fietsverlichting is dan 

extra belangrijk. Heb jij je fietsverlichting al 

gecheckt? Op www.lichtaanengaan.nl vind je een handige checklist 

om te kijken of de fietsverlichting in orde is. Zo fietsen de kinderen veilig 

naar school, de sportclub, muziekles, vrienden en andere  afspraken. 

Donker buiten? Licht aan en gaan! 

 

 

 

BEZETTING VAN DE GROEPEN 

Er is een ernstig tekort aan leerkrachten. Hierdoor kunnen we bijna geen vervangers vinden 
voor leerkrachten bij ziekte, verlof of studie. Op dit moment zetten we in deze situaties de 
directie-ondersteuner, een ‘NPO-leerkracht’ of onderwijs-assistent hiervoor in of voegen we 
groepen samen. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling en dan gaat het uiteindelijk altijd 
ten koste van het onderwijs inhoudelijk. Toch denken we dat dit beter is dan leerlingen naar 

huis sturen. In dit soort interne oplossingen sturen we hierover geen 
bericht naar ouders. U kunt ervan uitgaan dat we steeds de best 
mogelijke organisatorische oplossing voor de kinderen kiezen. 
In de bovenbouw is de bezetting na de herfstvakantie wat veranderd 
doordat Anneke Smit weer is teruggekeerd na haar bevallingsverlof. 
Groep 7-8 A heeft hiervan bericht gehad en ook de andere groepen 7-8 
kunnen weer begeleiding van haar erbij krijgen.   

 

 
 

 

(CORONA)- MAATREGELEN  
Inmiddels lopen de besmettingen weer op. Ook bij kinderen en hun 

familieleden van onze school. Doordat de herfstvakantie er tussen zat 

had het niet veel besmettingsgevaar voor andere kinderen. Maar let nu 

wel weer goed op de gezondheid van uw kind(eren) en laat bij twijfel 

altijd testen. Bij een positieve uitslag wordt verwacht dat u de school 

hiervan z.s.m. op de hoogte stelt. De GGD beslist wie een nauw contact 

is en wie dan in quarantaine moet. Bij meerdere kinderen in een groep 

kan de GGD besluiten dat een hele groep kinderen in quarantaine moet. U krijgt daar dan 

informatie over. Verder wachten we de persconferenties en de daarop volgende protocollen 

maar weer af.  

 

http://email.mg.veiligbereikbaardrenthe.nl/c/eJwNjcEOgyAQRL9GjkRR6XLg0Ev_Y3UHNSW0wU35_ZJM5vAyLyNxDcmZK054ONoAhGUSLCDvmaaVaExupi0Ny3i3K6k9UFBZIeaMXkj4Ac9JZCaHbsG7wGMCXNh3k-Op-h3m5-BePa01m6_9VOaCcvS2JXduaqw2f-obqHd_Us4o2nAr6g9Z-uoPNW027w
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LEERPLICHT 

Als basisschool staan we in nauw contact met de Leerplichtambtenaar 
van de Gemeente Westerveld. Sinds kort is naast Anne Knopper ook 
Naomie Kampinga aangesteld bij de gemeente Westerveld als 
leerplichtambtenaar.  
Een leerplichtambtenaar ziet er op toe dat de Leerplichtwet goed wordt 
nageleefd.  
-Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht.  
-Een 4 jarig kind mag naar school, maar is eigenlijk nog niet leerplichtig.  
-Als uw kind 5 jaar wordt moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te 
veel voor een 5-jarig kind. Uw kind mag dan in overleg met de leerkracht 5 uur in de week 
thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. U moet dit ook melden bij de directie.  
 
Voor de volledigheid en duidelijkheid geven we bij deze nieuwsbrief de bijlagen: 
1. Informatie over Vrijstelling van schoolbezoek / Extra verlof en aanpak van ongeoorloofd 
schoolverzuim 
2. Aanvraagformulier vakantie en verlof (er ligt ook een geldige versie in de kast van de hal 
van de school om mee te nemen of via de website) 
3.Vakantieverklaring werkgever/zelfstandige 
Deze formulieren kunt u ook op de website van school vinden.  
Het vakantierooster kunt u hier ook vinden en deze is ook vermeld in de schoolgids. 
De schoolgids hebt u bij de nieuwsbrief van oktober ontvangen en deze staat ook op de 
website. 
 
Bij vragen of bijzonderheden omtrent het aanvragen van verlof kunt u altijd bij de directie 
(Rita) voor overleg terecht!  

 
Wat een plezier op de step! Lekker buiten en 
bewegen; heerlijk!! 
 
In de gang ontstaat een hindernisbaan met 

het maneuvreren tussen de liggende 

steppen door.  

Met de kinderen en de leerkrachten gaan we buiten een plek zoeken 

waar de steppen gestald kunnen worden onder lestijd. 

 

Team  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  

 

EXTERN BERICHT 

N.v.t. deze maand. 
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