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NIEUWSBRIEF MAART 2022
INHOUD NIEUWSBRIEF
Kalender
Voorwoord
Coronaregels
MR-leden stellen zich aan u voor
Veiligheid en bereikbaarheid
Nieuwe leerlingen; tijdig aanmelden
Eindtoets groep 8
Extra berichten; Zangers gevraagd en informatie over de kledingbeurs

KALENDER
Ma.28/2
Vr.4/3
Ma.28/2 -do.10/3
Ma. 14/3
Di. 15/3
Vr. 18/3
Di. 22/3
Ma. 28/3
Di.29/3-vr 1/4
Vr. 1 april

We starten weer! (De gegevens van de fotograaf gaan mee naar huis)
Cultuurvoorstelling groep 3 t/m 6; De kleren van de Keizer
Kind-ouder-leerkrachtgesprekken (KOL)
Cultuurvoorstelling groepen 7-8; Grijsaards
Cultuurvoorstelling groepen 1-2; Ja, nee, olee
Streetwise voor alle groepen. Verkeerslessen.
Oud papier en de Proefkolonie voor de groepen 4 en 7-8
Theorie examen verkeer groep 8
Kamp naar Giethoorn; groep 7 en 8 op verschillende locaties
Gr.1 t/m 4 om 12 uur vrij i.v.m. studiebijeenkomst onderbouw.
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VOORWOORD
Eindelijk..
Eindelijk weer terug naar een school die gastvrij mag zijn.
Hoe fijn is dat! Kind-Ouder-Leerkracht gesprekken
kunnen weer plaatsvinden op school. (Of bij voorkeur
online is ook nog af te spreken) Cultuur-activiteiten
kunnen weer doorgaan en groep 7-8 kan ’s morgens weer
gewoon door de pleindeur binnenkomen. Mond-neus
maskers zijn niet meer nodig. Ouders kunnen weer
gewoon in de schoolgangen komen als ze even wat willen komen vertellen of iets dergelijks.
’s Morgens liever niet in de lokalen afscheid nemen van de kinderen. We willen graag, dat de
kinderen hier rustig als groep kunnen opstarten. Na schooltijd kunt u wel met uw kind iets in
het lokaal komen bekijken. Welkom!
Dank je ..
Wat zijn wij blij met de kinderen, ouders en teamleden, die de wisselende corona-regels op
school respecteerden. Hierdoor konden we ons zoveel mogelijk blijven richten op goed
onderwijs. Dat is ons doel en geeft positieve energie. De oudste kinderen, die met tegenzin,
maar toch in school liepen met de mond-neuskapjes op; wat zijn we trots op jullie! En wat was
het prachtig om te zien dat ook de jongste kleuters heel trots zelfstandig de school binnen
kwamen. Soms hoorden we een bezorgde kleuter zeggen: “Ik moet Mama nog wel
uitzwaaien”. Dank ook aan alle kinderen, die zo soepel omgingen met wisselende
leerkrachten. Doordat er regelmatig teamleden thuis in quarantaine moesten waren we
genoodzaakt om alles uit de kast te halen om steeds een leerkracht voor alle groepen te
hebben. Gelukkig is het ons gelukt zonder dat we kinderen naar huis moesten sturen.
Goed onderwijs..
Tijdens de studiedag van 18 februari hebben we de resultaten van de Cito-toetsen
geanalyseerd. Als school willen we in de komende tijd vooral richten op rekenen en
(begrijpend) lezen. Dit zijn voor nu de belangrijkste vakken om na de corona-beperkingen
weer op een zo hoog mogelijk onderwijspeil te komen. Daarnaast weten we natuurlijk, dat het
sociaal-emotioneel welzijn van kinderen de belangrijkste basis is om goed te kunnen
ontwikkelen. Dus lekker aan de slag in een fijne school! Hiervoor hebben we de inzet van de
kinderen, de stimulerende medewerking van u als ouder en de gedreven inzet van het team
nodig. Samen gaat ons dat in Havelte zeker lukken!
Een zonnigere periode..
We hopen, dat in de komende tijd de schoolreisjes voor groep 1 t/m groep 6 en schoolkampen
voor groep 7 en 8 ook weer kunnen doorgaan. De schoolreisjes kunnen weer gepland worden
en het schoolkamp is voor groep 7-8 komende maand in Giethoorn. Binnenkort worden
ouderbijdragen gevraagd voor al deze leuke activiteiten.

Van het enthousiast TEAM BOSRANK
Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend!
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CORONAREGELS PER 28 FEBR. (PROTOCOL PRIMAIR ONDERWIJS)
Het protocol is uitgebreid beschreven. Dit zijn voor ons de belangrijkste regels nog:
• Het toepassen van een gezondheidscheck (gezondheidsvragenlijst) wanneer personeel,
ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden blijft van kracht.
• Voor iedereen geldt: Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19 en laat je testen bij de
GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden.
• Ouders melden bij school en scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één
of meer bevestigde besmettingen met COVID-19.
• Er worden geen handen geschud.
• Onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8) worden dringend
geadviseerd om zich nog 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid
verstrekte zelftesten. Zelftesten worden op school uitgedeeld en thuis afgenomen.
• Groepsactiviteiten in school en buiten school zoals musicals en excursies, mogen weer
georganiseerd worden met aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen.
• Ouders/verzorgers en externen zijn weer welkom in de school.
• Om er achter te komen of er sprake is van voldoende ventilatie hebben we in onze school
in iedere groepsruimte een CO2- meter geplaatst. (Rood betekent direct luchten in ‘t lokaal)
• De binnenlucht wordt extra ververst door het openzetten van ramen en deuren als er
verder niemand aanwezig is in de ruimte, bijvoorbeeld na de les of tijdens de pauze.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de
leerling na overleg naar huis en/of wordt hij/zij zo snel mogelijk door iemand opgehaald.
• Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten. Kinderen die recent (binnen 8 weken
na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te
worden (ook niet bij milde klachten).
• Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
• Blijven de klachten aanhouden bij een negatieve testuitslag, dan is het belangrijk om de
volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen
reuk- of smaakverlies, dan is het zeker nodig om een testafspraak te maken bij de GGD.
In de volgende situaties blijft een ieder in quarantaine thuis:
• Bij klachten die passen bij corona; • Als je positief getest bent op corona bij de GGD; • Als
je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij
de GGD.
Na een besmetting (met klachten) kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur
klachtenvrij is én minimaal 5 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. Als een
besmetting zonder klachten was dan geldt dat de persoon minimaal 5 dagen na de
(positieve) testafname in isolatie blijft. Ontstaan tijdens de isolatie toch nog klachten die
horen bij corona? In dit geval moet er opnieuw geteld worden vanaf de dag dat de klachten
zijn ontstaan: de persoon blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie en mag
uit isolatie na 24 uur klachtenvrij te zijn.
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DE MR – OUDERLEDEN STELLEN ZICH AAN U VOOR
Rob Beekmans
Vader van Sjors die dit jaar in groep 8 de basisschool gaat afsluiten.
Dat betekent dat dit voor mij ook het laatste jaar is dat ik als voorzitter van de
Medezeggenschapsraad zal acteren. In de afgelopen 5/6 jaar heb ik mijn best gedaan om een
bijdrage te leveren aan de leefomgeving en de onderwijskwaliteit van de school. Ik ben er
trots op wat we de afgelopen jaren met de ouders en het schoolteam bereikt hebben. Ik
maak dan ook van deze gelegenheid gebruik om jullie als ouders op te roepen om te reageren
als mijn plek beschikbaar komt.
Laura Teunen
Ouder van Dominique (groep 3) en Fiona (groep 1).
Samen met de leerkrachten betrokken zijn bij school. Samen proberen om een eenheid te
creëren tussen school en ouders.
Jeroen Overbeek
Ouder van Marit (groep 5), Erben (groep 6) en Kasper (groep 8).
Ik vind het belangrijk om als ouder actief betrokken te zijn en mee te denken over het beleid
op school. Maar ook samen met het team en directeur mee te denken over bijvoorbeeld de
coronamaatregelen.
Eddy Oude Luttikhuis
Ouder van Mats (groep 3) en Jesse (groep 2).
Onze school is erg belangrijk voor de kinderen en het dorp. Samen met de andere leden van
de MR en de directeur hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het goed functioneren van
onze school, dat de kinderen met plezier naar school gaan en de leraren met plezier kunnen
werken.

U GAAT TOCH OOK VOOR VEILIGHEID
Als team en ouders vragen we met klem aan iedere automobilist om
kinderen alleen in en uit de auto te laten stappen op de parkeerplaats.
Ook bij regenachtig weer; niet stoppen op de rijbaan voor school. Dat
geeft onoverzichtelijke situaties.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Binnen in de school kunnen we lastig met een mobiele telefoon bellen; er is geen bereik. In
de afgelopen periode hadden we ook met de normale school-telefoon vaak geen bereik.
Menig telefonisch gesprek kreeg hierdoor een vervelend verloop. In de voorjaarsvakantie is
een nieuw netwerk in school aangelegd. We hopen nu goed telefonisch bereikbaar te zijn.
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AANMELDEN VAN NIEUWE LEERLINGEN
Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in de komende schooljaren.
Dit is van belang voor de prognose van het aantal teamleden, lokalen, etc.
Daarom vragen we hierbij aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die in 2018, 2019
of in 2020 geboren zijn om hun zoon / dochter alvast aan te melden. Het kan raar
aanvoelen als ze nog zo klein zijn om ze al voor school aan te melden, maar u helpt ons
met het kunnen maken van toekomstig beleid.
Wilt u ook buren, familieleden, vrienden die deze
nieuwsbrief niet ontvangen hierop attenderen?
Aanmelden kan door het aanvragen van een
aanmeldingsformulier; via een email te sturen naar
r.lorkeers@talentwesterveld.nl of te bellen naar OBS De
Bosrank, telefoonnummer 0521-227521. Er liggen ook
aanmeldingsformulieren in de kast in de hal van school.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
directeur van de school; Rita Lorkeers (06-18068613).

Welkom!

EINDTOETS GROEP 8 DIT JAAR OP 21 APRIL
Jaarlijks dient de eindtoets voor groep 8 verplicht te worden
afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Wij hebben dit jaar
gekozen voor donderdag 21 april. Al sinds enkele jaren
gebruiken wij hiervoor de Route 8 toets. Voor verwijzing naar het VO is het schooladvies
leidend. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de toetsen op Spelling, Technisch
Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde van de afgelopen 3 jaar. In groep 7 is met de
leerlingen en hun ouders/verzorgers al een voorlopig advies besproken. Naast deze toetsgegevens heeft de leerkracht zicht op welk advies bij de leerling past. Hierbij valt vooral te
denken aan doorzettingsvermogen, sociale competenties, leergierigheid, etc. Deze
verwijzingsgesprekken zijn in de week voor de voorjaarsvakantie met de leerlingen van
groep 8 en hun ouders/verzorgers geweest. Wanneer het advies vanuit de eindtoets Route 8
hoger uitvalt dan het schooladvies, kunnen ouders in overleg met de leerkracht verzoeken
het definitieve advies aan te passen. Valt het advies lager uit, dan heeft dat geen
consequenties. We doen onze uiterste best om in goede samenwerking met alle partijen te
komen tot een weloverwogen juiste verwijzing.
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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:

OPROEP:
Jongens en meisjes …. wie van jullie kan goed zingen en zou willen mee doen
met de verkorte versie van de Mattheus Passion …. +/- 30 zangers en 15
musici zijn al druk aan het repeteren.
Het gaat om het openingskoor waarbij een groep kinderen een 7 tal regels
meezingt… het is klassiek maar daar hoeven jullie niet bang voor te zijn,
want het klinkt prachtig.
Het is een hele korte periode, want de uitvoeringen zijn al op zondagmiddag
10 april en woensdag- en vrijdagavond 13 en 17 april in de Clemens Kerk in
Havelte. De repetities mogen op school plaatsvinden (uiteraard na
schooltijd)
De kosten zijn € 0,- en heel veel zin in zingen.
Overleg het met je ouders …. wie durft, kan en wil???
Maandag 28 februari kom ik op school om te vragen wie er mee wil doen.
Groet Jannie Kroes
Dirigent projectkoor en orkest
(Voor info 06-4416025)
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Zin in zingen?
Zing dan mee
Na een succesvolle eerste keer organiseert
Muziekvereniging de Bosnimf nog een keer de workshop ”zingen in een popkoor” nu voor
kinderen tot 12 jaar(basisschool) en een groep vanaf 12 jaar. De Sing-Kids gaan zes keer
samen oefenen onder leiding van een zangcoach, Carolina Brusse, en sluiten de workshop
natuurlijk af met een optreden. Carolina Brusse | Facebook
De kosten voor deelname zijn € 25,00.
Van zingen word je blij. Wil je dat ook, en lijkt het je leuk bekende popliedjes te zingen?
Schrijf je dan snel in, en doe mee aan de workshop.
Maandag tussen 17:00 - 19:00
Ontmoetingscentrum De Veldkei, Havelte
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op via singkidshavelte@gmail.com
Marrie Otter, coördinator namens
Muziekvereniging De Bosnimf
https://sing-kids-havelte.jimdosite.com

Vrijwilligers gezocht voor Kinderkledingbeurs Havelte
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te melden dat er weer een
kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Deze gezellige
tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs vindt plaats in
ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte.
Vrijwilligers gezocht
De kledingbeurs draait op vrijwilligers!
Wij zoeken vrijwilligers voor de volgende momenten:
- Donderdag 7 april
19.00/19.15 - 22.00 uur kleding sorteren
-Vrijdag 8 april
19.30 uur - 22.00 uur
koopavond
-Zaterdag 9 april 10.00 uur - 12.00 uur
kleding sorteren voor de goede
doelen
Jij kan je aanmelden voor één of meerdere dagdelen. Alle vrijwilligers mogen op
vrijdagavond, voordat de beurs officieel opengaat, voorshoppen! (Vrijdag 8 april
van 18.45 tot 19.30 uur)
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Wil jij je aanmelden als vrijwilliger, mail dan naar info@kledingbeurshavelte.nl
Daarnaast doen we een oproep aan al onze oud-vrijwilligers om hun
contactgegevens naar bovengenoemd mailadres te sturen, zodat wij ons
vrijwilligersbestand kunnen updaten.
Praktische info over de kledingbeurs
Je vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands
speelgoed. Heb je zelf kleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te
brengen dan kan je de daarvoor benodigde prijsenveloppe+ instructie vanaf
dinsdag 1 maart 2022 ophalen gedurende schooltijden bij de kleuteringang
van OBS. de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150
prijsenveloppen. Alle kleding en speelgoed dient geprijsd, schoon en compleet te
worden aangeleverd. Het inbrengen van de kleding en het speelgoed is op
donderdagavond 7 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de
Veldkei”. Dit adres en meer informatie vindt je op onze website.
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