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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

 

INHOUD NIEUWSBRIEF 
Kalender 

Voorwoord 

Corona-maatregelen 

Sint en Kerst 

Extra berichten; Typetuin 

 

 

KALENDER DECEMBER 
Donderdag 2 dec. Geen Kijkavond op school, zoals eerder wel vermeld was. 

Vrijdag 3 dec.  Komt Sint op school? Vast wel!  

                          Groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij  

                          Groepen 5 t/m 8 normaal om 14.00 uur vrij. 

Dinsdag 14 dec.  Medezeggenschapsraad-vergadering online 

Dinsdag 21 dec.  Oud papier 

Woensdag 22 dec.  Kerstviering op school. Normale schooltijden. 

Donderdag 23 dec.  Hele dag naar school allemaal. 

Vrijdag 24 dec.  Hele dag vrij, start van de Kerstvakantie. 

Maandag 10 jan.  Weer naar 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
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpelgrimshuis.nl%2Fkerst-diner-brunch-buffet%2Fkerst-brunch%2F&psig=AOvVaw3GRjbTCSH2s7aY2cEJNNmr&ust=1606832043474000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjPkYO6qu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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              VOORWOORD 

 
    Lieve Sinterklaas en Pieterbaas, 

    Ik heb dit jaar maar 1 wens; 

    Neem Tante Corona  

                          in de zak mee naar Barcelona, 

                         Dan word ik een gelukkig mens. 
 
          We gaan op school er een mooie decembermaand van maken.  
          Donderdag 23 december om 14.00 uur start de kerstvakantie.  
          Maandag 10 januari 2020 hopen we een ieder weer op school te zien. 
         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK  

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

 
 

 

(CORONA)- MAATREGELEN  
                     Hierbij de belangrijkste wijzigingen voor OBS De Bosrank per 1-12-2021  

 

Het protocol van de PO-raad werd gisteren bekend gemaakt. We hebben de maatregelen 

omgezet naar de situatie op onze school. Gelijke tijd komen ook de eerste aanscherpingen 

op de regels via het ministerie alweer binnen. Vooral het afschaffen van het 

‘snottebellenbeleid’ geeft veel verwarring en leidt landelijk tot veel thuiszittende kinderen. 

We verwachten, dat hierop snel een reactie zal komen. Als school willen we ons goed aan de 

regels houden. We hebben immers een voorbeeldfunctie voor onze kinderen.   
 

1. Kinderen van vier tot twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis 

en laten zich testen bij de GGD. Pas als de uitslag van de GGD-test negatief is, kan een kind 

weer naar school komen. We weten nu nog niet hoelang zo’n negatieve test geldig blijft. Bij 

een positieve testuitslag geeft de GGD aan hoe lang een kind thuis moet blijven en welke 
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maatregelen getroffen moeten worden. Besluiten ouders niet te testen, dan blijft het kind 

thuis tot het 24 uur klachtenvrij is. Het wachten is nog op een nieuwe Beslisboom. 

2. Mondneusmaskers zijn op school in de gang en in doorstroomlocaties verplicht voor 

het onderwijspersoneel en worden ook dringend geadviseerd voor leerlingen van groep 6, 7, 

8. We verwachten, dat alle leerlingen dit dringend advies gaan opvolgen. De leerlingen van 

groep 5 mogen zelf weten of ze hierin aanhaken.  

3. Onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend 

geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte 

zelftesten. Dit advies geldt voor iedereen, gevaccineerd of niet. Zelftesten worden thuis 

afgenomen. De kinderen krijgen hiervoor testen vanuit school mee naar huis. We 

verwachten dat deze testen volgende week op school binnen komen.  

4. Geen ouders/verzorgers en externen op school, behalve bij hoge uitzondering en 

onderwijs doeleinden. Als zij wel komen moeten zij zich houden aan de 1,5 meter afstand, 

de basismaatregelen en de gezondheidscheck doen. Ook hen wordt dringend geadviseerd 

een mondkapje te dragen. Kinderen die niet zelf naar school kunnen komen, worden door 

maximaal één ouder/verzorger gebracht. Kinderen van hogere groepen komen zoveel 

mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.  

5. Om meer spreiding te krijgen van grote aantallen op het plein als de school uitgaat 

komen de kleuters om 13.55 uur uit school en de leerlingen van groep 7-8 vertrekken om 

14.05 uur. Als iedereen zorgt voor een zo kort mogelijk samenzijn op het schoolplein bij het 

halen en brengen van de kinderen om contacten te beperken gaan we geen gebruik maken 

van eenrichtings routes op het plein.  

6. We gaan met 4 cohorten in school werken; de kleuters, onder-, midden- en 

bovenbouw. Met behulp van deze keuze denken we de groepen beter te kunnen blijven 

bezetten bij afwezigheid van teamleden. Deze cohorten hebben afzonderlijk pauze van 

elkaar en gebruiken verschillende in-en uitgangen van school. Groep 7-8 gebruikt weer de 

deur van de gymzaal.  

7. De kinderen wassen bij binnenkomst op school de handen en ook beide keren voor 

het eten.  

8. Bewegingsonderwijs (met douchen) kan 

gewoon plaatsvinden. Voor bewegingsonderwijs 

gelden de richtlijnen van de KVLO.  

9. Vieringen kunnen alleen georganiseerd 

worden in de school, zonder aanwezigheid van 

ouders/verzorgers en externen. Geadviseerd 

wordt om dit alleen te organiseren in een 

groep/klas, dus er geen grootschalig 

schoolevenement van te maken. Ook voor een dergelijk activiteit gelden cohortering en het 

gebruik van mondneusmaskers. Binnen deze regels kunnen we er nog een gezellig Sint en 

Kerstfeest van maken. 

10. Externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante 

begeleiders of stagiaires) kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij 

ondersteunen.  
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11. Leerlingen die thuis in quarantaine zitten krijgen alternatief onderwijs aangeboden, 

zoals schoolwerk om thuis te doen. 

12. Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien in uitzonderijke 

situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: 

oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen 

van de gezondheidscheck, basismaatregelen en zoveel mogelijk hanteren van 1,5 m afstand 

tussen volwassenen. Ook geldt voor hen het dringende advies een mondneusmasker te 

dragen.  

13. Het houden van fysieke open dagen van het VO is niet mogelijk. 

14. Voor een testafspraak kan 7 dagen per week gebeld worden met de 0800-1202. Als 

een kind een DIGID heeft is het mogelijk om via www.coronatest.nl een afspraak te maken. 

De uitslag is dan ook te lezen via deze site.  

 

 

 
 

 
SINTERKLAASFEEST 
Sint komt op school! 
Gelukkig kan Sinterklaas ook dit jaar onze school 
wel bezoeken, natuurlijk met inachtneming van 
de huidige corona-maatregelen. We zijn blij, dat 
hij de tijd gaat nemen om langs te komen op 

OBS De Bosrank. We ontvangen Sinterklaas a.s. vrijdag 3 december in school. Helaas mogen 
we ook dit jaar geen groots ontvangst op het schoolplein organiseren, maar het feest in 
school zal er niet minder om zijn. Donderdag 2 december wordt voor alle groepen pietengym 
georganiseerd.  
 
Kijkavond 
Het was een traditie geworden dat op de avond voor het Sinterklaasfeest op school een 
kijkavond werd georganiseerd. Iedereen kon dan oa de surprises bekijken van de bovenbouw 
en de knutselwerkjes. Helaas is dit gelijk aan vorig schooljaar ook nu weer niet mogelijk. De 
leerkrachten maken foto’s van de surprises en deze kunt u vinden op Parro. In de komende 
jaren hopen we iedereen toch weer meer in de school te kunnen ontvangen. We missen de 
gezelligheid en het contact met iedereen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coronatest.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgo-kids.nl%2Feindhoven%2Fagenda%2Fintocht-sinterklaas-2019-in-geldrop-mierlo&psig=AOvVaw0zoP7uMEl75GXyLJzJQxt4&ust=1606833574793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjU2Ne_qu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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KERSTVIERING 
Zoals veel activiteiten in 2021 zal ook kerst dit jaar anders gaan dan we gewend zijn. Anders, 
maar niet minder feestelijk. Woensdag 22 december zullen we de hele schooldag besteden 
aan allerlei leuke kerstactiviteiten. We vieren het feest dus onder schooltijd met alleen 
kinderen en leerkrachten. We verwachten de kinderen die dag in hun mooiste kerstkleding 
op school en na een feestelijke binnenkomst om 8.25 uur zal het kerstfeest beginnen tot 
14.00 uur. 
Op een later tijdstip zullen we iedereen verder informeren over de activiteiten.  
 

 

 

 

 

 

 
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 

 
Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar van 2022 op OBS De Bosrank de groepstypecursus van de 
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de 
rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die 
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter 
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. 
Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het 
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de 
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 
Startdatum: woensdag 9 maart 2022 
Lestijd: 14:15 tot 15:15 uur 
Leslocatie: OBS De Bosrank, Havelter Schapendrift 22 7971 BC HAVELTE 

 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van 
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Schrijf in voor 10 januari en ontvang € 25,- korting.  
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.  
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Tip 
Met gratis annuleren tot 21 februari blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij je 
geld terug. Beloofd! 

 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team van de Typetuin 

 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl

