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KALENDER  
Maandag 7 febr.  De uitnodiging voor de kind-ouder-leerkrachtgesprekken gr1-7 gaan uit 

Ma. 14-vr.18 febr.  Verwijzingsgesprekken groep 8 leerlingen 

Maandag 14 febr.  Schoolfotograaf. Informatie volgt nog  

Donderdag 17 febr.  Portfolio mee naar huis 

Vrijdag 18 febr.  Studiedag team. Alle leerlingen vrije dag  

Ma 21-vrij 25 febr.  Voorjaarsvakantie 

Ma.28-do.10 mrt. Kind-ouder-leerkrachtgesprekken  (KOL) 

Vr. 1 april  Gr.1 t/m 4 om 12 uur vrij i.v.m. studiebijeenkomst onderbouw.  

   

 

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.mirandawedekind.nl%2Fwinter%2F&psig=AOvVaw2UWtaL87GtfYDq91czIXYZ&ust=1576894112016000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjssdCSw-YCFQAAAAAdAAAAABAK
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VOORWOORD 

 

Het onderwijs is nooit saai 

 
 
 
Corona-cijfers 
Wat een rare weken hebben we op school achter de rug! Door de hoge aantallen positieve 
testuitslagen waren we genoodzaakt om 6 x een groep leerlingen in quarantaine te sturen. 
Het was puzzelen; voor de ouders om opvang voor de kinderen te vinden en voor ons om 
voldoende leerkrachten voor de groepen te krijgen. Gelukkig lukte het steeds om alle 
groepen te bemannen door de grote mate van flexibiliteit van het team. En wat zijn we trots 
op de kinderen, die steeds veerkrachtig omgaan met de wisselende leerkrachten. Er waren  
veel positieve testuitslagen in een heel korte tijd. We hopen, dat iedereen er zonder ernstige 
ziekteproblemen doorheen komt. We kijken uit naar een periode, dat iedereen er weer is! 
 
Cito-toetsen 
Door de vele absenties is het ook een grote klus om alle kinderen van groep 3 t/m 8 de 
Citotoetsen te laten maken. We doen allemaal ons best, dat moet genoeg zijn. 
 
Portfolio 
De rapporten van de kinderen worden vervangen door het nieuwe portfolio. De nieuwe 
vorm van het rapport is nog wat wennen, maar prachtig om te zien hoe de kinderen al 
invulling geven aan hun ‘trots-werk’.  
 
Gesprekken 
Nog voor de voorjaarsvakantie vinden de meeste verwijzingsgesprekken met de leerlingen 
van groep 8 plaats; een speciaal moment naar een volgende stap in hun leven.  
Na de voorjaarsvakantie vinden de Kinder-Ouder-Leerkracht (K.O.L.) gesprekken plaats. Dat 
zijn belangrijke momenten; samen sterk in het belang van het kind! 
  

Welkom 
Weet u, dat we het op prijs stellen om steeds goed contact met u te 
hebben met/over uw kind? Maak even een afspraak en kom gerust een 
keer langs, ook in de periodes tussen de geplande gesprekken door. Altijd 
welkom!  
 
            

Van het enthousiast TEAM BOSRANK  

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 
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CORONAREGELS 

 
Belangrijkste veranderingen:   
 
Leerlingen van basisscholen hoeven vanaf woensdag 26 
januari niet meer standaard in quarantaine als zij in 
contact zijn geweest met iemand die positief is getest op 
het coronavirus. Leerlingen in het basisonderwijs blijven 
alleen thuis als zij zelf positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die 
kunnen wijzen op het coronavirus.  
 
Voor iedereen met klachten blijft gelden: 
1. Blijf thuis en doe direct een zelftest 
2. Bij een positieve uitslag van de zelftest laat u zich zo snel mogelijk testen bij de GGD 

en u geeft school bericht van de positieve besmetting als het een leerling betreft. 
3. Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat u ook thuis in isolatie. 
In alle situaties geldt het advies om het contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 
10 dagen na het laatste contact met iemand met corona. 
 
Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. 
Leerlingen vanaf groep 6 en medewerkers doen 2 keer per week een zelftest: 
1. ook als er geen klachten zijn, 
2. ook als zij gevaccineerd / geboosterd zijn, 
3. ook als zij langer dan 8 weken geleden corona hebben gehad. Is de coronabesmetting 
minder dan 8 weken geleden, dan is zelftesten niet zinvol. 
Op school kunt u naar zelftesten vragen.  
 
Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen, goed ventileren 
en 1,5 m afstand na te blijven leven. 
 
Mogen leerlingen met milde verkoudsheidsklachten naar school? 
Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen alleen met een negatieve testuitslag 
naar school. Leerlingen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) hersteld zijn van 
corona mogen met milde klachten naar school en hoeven niet opnieuw getest te worden.  
Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 
24 uur volledig klachtenvrij is. 
 
Op dit moment is het Protocol van de PO-raad met de nieuwste maatregelen nog niet 
samengesteld. Als daar nieuwe inzichten uit voortkomen worden die z.s.m. met u gedeeld. 
Doordat de nieuwe regels steeds snel wijzigen ontstaat er nogal eens verwarring over wat nu 
wel/niet kan. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons team opnemen. 
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SCHOOLPLEIN-COMMISSIE 

 
In de kerstvakantie is een wens 
gerealiseerd die al lang bestond bij de 
voetballende leerlingen van de school. 
Er zijn twee duurzame houten doeltjes 
geplaatst op het deel van het plein waar 
altijd fanatiek gevoetbald wordt. Deze 
doeltjes zijn aangeschaft met een 
donatie van de Kinderkledingbeurs 
Havelte. Het nieuwe jaar is goed 
begonnen op het schoolplein. De 
doeltjes worden iedere dag gebruikt! 
 

 
 

 

 
PORTFOLIO; JE MAG TROTS ZIJN OP JEZELF! 
 
Kort voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen het nieuwe 
rapportfolio mee naar huis.  
Twee keer per jaar gaat deze map mee naar huis. In deze map 
maken we gezamenlijk zichtbaar waar we trots op zijn in de 
ontwikkeling. Kinderen, ouders en leerkrachten gaan met behulp 
van dit rapportfolio met elkaar het gesprek aan. Wat heb je als 
kind al geleerd?  

 
We brengen samen de vooruitgang in ontwikkeling in beeld.   

• Als kind voeg je activiteiten toe die je graag wil delen.  

• Als ouders geef je aan wat je ziet in ontwikkeling bij je kind waar je trots op bent. 

• Als leerkracht van groep 1 en 2 voeg je een overzicht toe van het observatie-
instrument Edumaps. Deze gebruiken we op school om de ontwikkeling van de 
kleuters in beeld te brengen. 

• Als leerkracht van groep 3 t/m 8 geven we een overzicht van de behaalde resultaten. 
In Parnassys kunnen de cito-scores ook worden bekeken.  

 
Samen weten we het meest; Beter Onderwijs Samen!  Daarom gaan we als leerlingen, ouders 
en leerkrachten ook met elkaar in gesprek over de inhoud van deze portfolio. Dan komen 
natuurlijk de werkhouding, het welbevinden en de leerresultaten ook aan de orde. Het 
belangrijkste vinden we, dat we samen met plezier leren.  
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SCHOOLPLEIN NA SCHOOLTIJD 

In de afgelopen tijd horen we soms, dat na schooltijd kinderen 
op het plein komen spelen, die hier niet op een prettige wijze 
met elkaar omgaan. De BSO kinderen en leiding hebben hier 
last van. Voor ons als schoolteam is het ook niet de bedoeling 
om kinderen aan te spreken op fout gedrag na schooltijd, 
omdat we niet verantwoordelijk zijn voor de kinderen na 14.15 
uur. Graag ieders medewerking, dat hier ook na schooltijd op 
een prettige wijze gespeeld gaat worden. In Havelte lukt dat echt wel! 
 

 

 
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  

 

 

EXTERNE BERICHTEN:  

Jeugdfonds sport & cultuur 
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de 
gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager 
inkomen heeft. Een van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het 
jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. 
Hiervoor is voor sport  een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Voor 
cultuur wordt op jaarbasis maximaal €425,- vergoedt. U kunt dit bedrag aanvragen via een 
tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één 
van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen 
via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
  

 

Roots In Nature 2022 
-Maandag: Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur. 
-Woensdag: Uffelte 15.15 uur tot en met 16.45 uur. 
-Donderdag: Geeuwenbrug 15.30 uur tot en met 17.00 uur. 
-Vrijdag: Diever 14.45 uur tot en met 16.15 uur.  
Kosten proefles €7,50 (je mag drie keer op proef om je keuze te maken) 
Kosten per maand €42 (maandelijks opzegbaar)  
Op aanvraag verzorgt Roots in Nature naast survival- en natuurlessen ook kinderfeestjes en 1 
op 1 begeleiding in bijvoorbeeld een zorg traject. 
Voor meer informatie zie: www.rootsinnature.nl 
 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
http://www.rootsinnature.nl/
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TYPLES 

Betreft: Kortingsperiode verlengd! Schrijf snel in en ontvang 25 euro korting. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 
Het zijn gekke tijden. Maar ondanks alle Corona maatregelen die nu gelden, blijven wij positief en kijken uit 
naar de start van onze voorjaarsronde in maart 2022. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij bij OBS De Bosrank 
van start.  
 

Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 

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

Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting! 
 
Inschrijven t/m vrijdag 31 januari:  € 160 
Inschrijven vanaf zaterdag 1 februari: € 185 
 
LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL 

 
Typetuin en de Corona maatregelen 
Wij blijven positief naar de toekomst en kijken vol vertrouwen uit naar de startperiode in maart.  
Bij inschrijving bieden wij de volgende zekerheden:  
1. De inschrijving kun je kosteloos annuleren tot 21 februari 2022. 
2. Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij omgaan met betrekking tot de bestrijding van Corona. Denk aan 
schoonmaken lesmateriaal, 1,5 meter afstand, dragen van een mondkapje, etc. 
 

Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en 
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind 
onder begeleiding leert typen van een type-coach. 
 

Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 

 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
VOL = VOL. Schrijf dus snel in. 
 

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

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
mailto:info@typetuin.nl

