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NIEUWSBRIEF  JANUARI 2022 
                                 

                                INHOUD NIEUWSBRIEF 
Kalender 

Voorwoord 

Regels weer naar school 

Schoolplein-commissie 

Medezeggenschapsraad 

 

 

 

 

KALENDER JANUARI 
Maandag 10 jan.  Welkom allemaal! 

Maandag 17 jan.  Start met de toets-weken Cito-M, groepen 3 t/m 8 

In week 3  Alle groepen gaan aan de slag met ‘plastic soep’ n.a.v. een voorstelling. 

Dinsdag 25 jan. Oud papier 

Maandag 14 febr.  Schoolfotograaf 

Vrijdag 18 febr.  Studiedag team. Alle leerlingen vrije dag.  

Ma 21-vrij 25 febr.  Voorjaarsvakantie  
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VOORWOORD 
 

Allereerst 
Een goed en gezond 2022 allemaal! 

 
Afsluiting jaar 2021  
Ondanks de bijzondere en spannende tijd hadden we in de afgelopen maanden een goede 
sfeer op school. Het sinterklaasfeest was voorbij en we genoten allemaal van het snel 
geïmproviseerde kerstfeest. De kinderen en teamleden creëerden een ontspannen en 
warme sfeer samen. De ouderraad gaf een prettige ondersteuning bij de vieringen. Hopelijk 
volgend schooljaar wel weer met álle kinderen op school. Het team heeft in de laatste week 
voor de Kerst (zonder leerlingen) extra werkzaamheden verricht op school. 
 
Allemaal weer naar school 
Het primair onderwijs, VO en de BSO gaan maandag a.s. weer open. Wel fijn om iedereen 
weer te zien! De corona-maatregelen op school van voor de kerstvakantie blijven van kracht. 
Deze zijn te lezen in de nieuwsbrief van december 2021, in de info-brief van 5 december of 
via www.lesopafstand.nl. Hieronder staan ook nog de meest actuele maatregelen 
samengevat. Als iedereen zo alert mogelijk reageert op de afgesproken maatregelen op 
school hopen we te voorkomen, dat we groepen kinderen thuis in quarantaine moeten 
sturen. Neemt u gerust contact met ons op bij vragen en/of opmerkingen. Samen sterk! 
 
Cito-toetsen 
In week 2 herhalen we veel leerstof en in week 3 starten we met de M-Cito-toetsweken. We 
hopen, dat de kinderen lekker fit aan de slag kunnen. We krijgen dan een reëel beeld van de 
ontwikkelingen van de kinderen. Hiermee kunnen we dan in de weken daarna gerichte 
keuzes maken voor de aan te bieden leerstof en aanpak hierbij. We zetten ons in om 
eventuele achterstanden, opgelopen in het vorige schooljaar, zo goed mogelijk in te halen. 
 
Verlofaanvragen 
Het is een gekke tijd en dit had soms invloed op verlofaanvragen. De regels van de 
Leerplichtwet zijn online op te vragen bij de directie van de school en liggen naast de 
verlofaanvragen ook in de kast in de hal van school om mee te nemen.    
 
Schoolplein-commissie 
Wat een mooie kerstbomen actie van deze commissie. Hierover meer verderop in deze 
nieuwsbrief. Vrijwilligers; hartelijk bedankt voor jullie inzet voor ons schoolplein!! 
 
Een nieuw jaar 
Hoe zal deze gaan verlopen? Het belangrijkste vinden we op school, dat de kinderen met 
plezier (leren) leren. We willen onze kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden, zodat 

ze met zelfvertrouwen en succeservaringen uitgedaagd worden tot leren!   
            

Van het enthousiast TEAM BOSRANK  

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

http://www.lesopafstand.nl/
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


3 
 

Schooljaar 2021 – 2022           Nieuwsbrief Januari 2022            OBS De Bosrank 
 

 

REGELS 10 JANUARI WEER NAAR SCHOOL  
Deze regels blijven van kracht:  
-Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven 
en zich (laten) testen. 
-Scholen hanteren looproutes in de gang en spreiden pauzes per bouw. Dus ook de 
verschillende in-en uitgangen van de school blijven per bouw bestaan. Doordat we binnen 
een bouw de groepen wel flexibel groeperen is het ons gelukkig nog steeds gelukt om de 
groepen te kunnen ‘bemannen’ door teamleden. Dit ondanks alle quarantaines en 
testmomenten van teamleden en het gebrek aan invallers.  
-De leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. De ouders, die wel kinderen komen 
halen en/of brengen blijven zo kort mogelijk in de buurt van de school. 
-Graag blijven we zo goed mogelijk op de hoogte van besmettingen. Dan houden we 
overzicht op de hoeveelheden per bouw.  
-Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool dragen mondkapjes in de gang, net als het 
onderwijspersoneel.  
-Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: 
twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of 
andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in 
quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling 
of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor 
gevaccineerden. 
Daarnaast gelden nog steeds deze basismaatregelen:   
-volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk),  
-ouders komen alleen in de school volgens afspraken.   

 

 
SCHOOLPLEIN-COMMISSIE 

Er zijn 176 kerstbomen ingezameld door 
de schoolpleincommissie van OBS de 
Bosrank! 
Het was de eerste keer dat de 
schoolpleincommissie van OBS de 
Bosrank te Havelte gehoor gaf aan de 
oproep van de gemeente Westerveld 
om kerstbomen in te zamelen en 
daarmee 1 euro per boom te verdienen. 
De oude kerstbomen konden ingeleverd 
worden op de parkeerplaats bij de school, maar er werd ook een deel opgehaald bij de 
mensen aan huis. Het was even spannend hoe dit allemaal zou lopen en of er veel bomen 
gebracht zouden worden. Maar de inwoners van Havelte deden goed hun best. 176 
kerstbomen zijn er verzameld. Met aanhangers werden de bomen gebracht, maar ook in de 
kofferbak, achter de fiets aan slepend, met een skelter, in de kruiwagen en zelfs achter een 
pony aan slepend werden de bomen verzameld. De opbrengst komt ten goede aan het 
groene schoolplein van de Bosrank. 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 
Iedere basisschool heeft een MR. Ook de Bosrank. De MR Bosrank bestaat uit vier 
personeelsleden (leerkrachten) en vier ouders. De directeur (Rita) maakt geen onderdeel uit 
van de MR maar er is uiteraard wel veelvuldig overleg.  
 
Wat doet de MR? 
De MR gaat over het beleid op school in brede zin. Denk hierbij aan het schoolreglement, 
schooljaarplan, formatie en vakantierooster. De leerkrachten hebben via de MR 
zeggenschap over diverse personeelszaken. Soms is instemming van de MR nodig, soms een 
advies. Waar de MR precies over gaat, is heel nauwkeurig wettelijk vastgelegd.  
 
Waar hebben wij ons de afgelopen tijd mee bezig gehouden? 
Corona was natuurlijk ook binnen de MR een belangrijk onderwerp. Veel besluiten komen 
van het kabinet maar er blijven altijd specifieke Bosrank situaties over. De MR heeft de 
directeur hierbij in vele gevallen advies gegeven. Een ander belangrijk onderwerp was de 
fusie met de Veldwikke. En dan met name over hoe de fusie zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Verder zijn er gedurende het jaar vaste onderwerpen. Eens in de zes weken is er 
een MR vergadering. De directeur is daarbij (grotendeels) aanwezig.  
 
Wie zitten er nu in de MR? 
Vanuit het personeel:     Vanuit de ouders: 
• Jeroen Kleene     Rob Beekmans (voorzitter) 
• Ramon Mones    Laura  Teunen 
• Megan Huisman     Eddy Oude Luttikhuis 
• Wilhelmina Slagter     Jeroen Overbeek  
De volgende keer zullen we ons nader voorstellen. 
 
De MR is er voor u! 
De MR vertegenwoordigt (o.a.) de ouders bij het reilen en zeilen op school. Schroom daarom 
niet om bij vragen, opmerkingen, ideeën en zaken die wel of niet goed gaan, een van ons te 
benaderen.  

 

 
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  

 

EXTRA BERICHTEN:  

n.v.t. 
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