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                                        INHOUD NIEUWSBRIEF APRIL 
Kalender 

Voorwoord 

We are the world, Van kinderen voor kinderen 

Coronaregels 

4 mei bijeenkomst 

Wijziging bezetting groep 1-2 B 

Schoolreisjes en kamp 

Info uit de Meergroep 

Schoolplein nieuws 

Sociale vaardigheidstraining 

Hoofdluis 

Absent melden via Parro 

Extra berichten; activiteiten in en rond Havelte 

 

KALENDER MET BELANGRIJKE DATA 

Ma. 11 april  Overleg van de ouderraad en de medezeggenschapsraad op school 

Wo. 13 april  Laatste dag om dozen in te leveren voor Oekraïne 

Vr.15 – Ma. 18 april Vrij i.v.m. Paasweekend 

Do. 21 april  Route 8 toets; groep 8 en Oud papier! 

Vr. 22 april  Koningsspelen op school 

Ma.25-Vr. 6 mei Twee weken meivakantie 

Wo. 27 april  Koningsspelen in het dorp 

Wo. 4 mei  Herdenkingsbijeenkomst, waar enkele leerlingen aan meewerken 

Wo. 25 mei  Studiedag van het team. Alle leerlingen vrij. 

Do.26-Vr. 27 mei Vrije Hemelvaartsdagen 

Vr. 1 juli  Schoolreisjes groep 1 t/m 6 

Vr. 15 juli  Alle leerlingen om 12 uur vrij.  

 

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 

 
Gezellig en super fanatiek aan de slag op school 

Er komt een periode aan met veel vrije dagen en leuke activiteiten op school. Fijn, dat we nu 
weer van alles kunnen organiseren, zoals bijeenkomsten en uitstapjes met de kinderen! Toch 
hopen we op school er ook nog fanatiek tegenaan te kunnen gaan in de komende periode. 
Door de afgelopen rare schooljaren hebben we, zoals in heel Nederland, de uitdaging om de 
kinderen een extra goed onderwijsaanbod te geven, zodat ze goed voorbereid naar het 
Voortgezet Onderwijs kunnen doorstromen. Op school kunnen we de dag goed opstarten als 
alle kinderen om 8.25 uur zeker in het lokaal zijn, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen 
beginnen. Graag ieders medewerking hierbij! 
 
Groepsbezetting 
Op dit moment kampen we nog vaak met zieke kinderen en leerkrachten; griep en ook corona 
blijven nog doorgaan. Er zijn geen invallers meer beschikbaar binnen de Stichting. Hierdoor is 
het steeds weer een puzzel om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Onze 
flexibiliteit is gegroeid in de afgelopen jaren en gelukkig heeft iedereen hier een grote 
gemotiveerde inzet om de doorgang van het onderwijs voorop te stellen. Ook valt in het 
algemeen steeds de hoge mate van sociale vaardigheden en flexibiliteit van onze leerlingen 
op. Daar treffen we het hier maar mee! 
 
Verbeterklimaat 
In het team staat het ‘(Begrijpend) lezen’ 
op dit moment als verbeterpunt op het 
Verbeterbord. We focussen ons op 
nieuwe acties en materialen om ons 
onderwijs op dit gebied zo sterk mogelijk 
te laten worden. U kunt ons meehelpen 
door ook thuis het lezen en voorlezen te 
stimuleren. Alle beetjes helpen!  
 
Informatie 
Verder kunt u in deze nieuwsbrief  
informatie vinden over de school in de 
komende periode. En als er andere 
vragen zijn of opmerkingen bent u natuurlijk altijd welkom in school om met ons in overleg te 
gaan. We genieten hier iedere dag om weer ouders in school te ontmoeten; het mag weer! 
Welkom en kom wel!  
            

Van het enthousiast TEAM BOSRANK 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 
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KINDEREN VOOR KINDEREN  

 
De actie met (schoenen)dozen loopt goed op school. Mooi, hoe kinderen op deze wijze 
worden meegenomen in dit sociale aspect van het zorgen voor elkaar. We hebben een 
nieuwe datum gekozen als einddatum; woensdag 13 april. Dan kunnen we rond Pasen 
zorgen, dat de dozen bij gevluchte kinderen in Drenthe terecht komen. Bedankt alvast voor 
ieders medewerking.  
 
Volgens onze informatie zijn nu ongeveer 10 kinderen 
uit Oekraïne tussen 4 en 12 jaar ingeschreven in onze 
gemeente. Voor heel Drenthe zijn er op dit moment 
ongeveer 400 aanmeldingen van personen (2000 
opvangplaatsen per veiligheidsregio is het 
uitgangspunt). Op onze school hebben we op dit 
moment nog geen aanmeldingen van kinderen uit 
Oekraïne. 

 

 
CORONAREGELS  (PRIMAIR ONDERWIJS)   

 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te 
doen. Tot 1 juni blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor 
leerlingen als voor personeelsleden. Wanneer u een zelftest nodig heeft voor uw kind kunt u 
deze gerust komen halen op school. Iedereen van het team weet ze wel te liggen in de 
personeelskamer. Verder kunt u de quarantaine en thuisisolatie-regels vinden op de site van 
het ministerie, de GGD of op https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/.  

 
 
Wat wordt er hard gewerkt op school! 

 
 

4 MEI HERDENKING 
Hierbij nodigen wij uw kinderen en u uit om op 4 mei 

samen met ons twee minuten stil te staan en alle 

slachtoffers van alle oorlogen in de wereld te herdenken. De herdenking start om 19:00 uur 

in de kerk van Havelte. Om 19:45 uur lopen we gezamenlijk in stille tocht naar het 

monument op de begraafplaats, waar we 2 minuten stil zijn. Wij hopen uw kinderen en u te 

mogen begroeten!   Het 4 mei comité Havelte     Zie ook de bijlage 
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WIJZIGING BEZETTING GROEP 1-2 B 

 

Beste ouders & kinderen van OBS De Bosrank, 

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik binnenkort ga starten met een nieuwe baan 

als onderwijsadviseur Jonge Kind bij Cedin. Hierbij richt ik mij op begeleiding van 

leerkrachten en ontwikkelen van producten met als doel de kwaliteitsverbetering van 

opvang en onderwijs aan het jonge kind. Door deze nieuwe stap moet ik helaas afscheid 

nemen van jullie en De Bosrank. Afgelopen 4 jaar heb ik met ontzettend veel plezier en 

enthousiasme gewerkt in Havelte. Vanaf de meivakantie t/m de zomervakantie zal ik op 

de donderdag en de vrijdag aan de slag gaan als onderwijsadviseur. Maandag t/m 

woensdag blijf ik de leerkracht van de kinderen uit mijn groep, omdat ik het belangrijk 

vind om met elkaar het schooljaar af te maken. Ik kijk terug op een fijne tijd op De 

Bosrank en wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en het fijne contact de 

afgelopen jaren. Ik kijk ernaar uit om de laatste periode van het schooljaar goed en met 

veel energie af te sluiten met elkaar. Na de zomervakantie zal ik fulltime starten als 

onderwijsadviseur bij Cedin.  

Met vriendelijke groet, 

Tim van Essen, Leerkracht groep 1&2 B. 

 
Op de donderdag en de vrijdag van de meivakantie t/m de zomervakantie zal leerkracht 
Annemieke Waninge de juf zijn van de leerlingen in groep 1&2B. Op de maandag en de 
dinsdag is Annemieke bij de groepen 3-4 te vinden en dus vanaf de meivakantie op de 
donderdag en de vrijdag ook bij de kleuters in groep 1-2 B. Annemieke heeft een speciale 
opleiding voor ‘Het Jonge Kind’ gevolgd, dus dat gaat goed komen!  
 

 

 

SCHOOLREISJES EN KAMP 
Groep 7 en 8 zijn vorige week op schoolkamp geweest in Giethoorn. Dat was bijzonder na 

enkele jaren, dat we geen schoolkamp meer mochten organiseren! Ze vertrokken in korte 

broek en kwamen bij wijze van spreken met snowboots aan weer terug. En hoe het toch 

kwam, dat sommige groep 7-8- ers de stem in Giethoorn hadden achtergelaten? Ze waren 

moe, maar voldaan! 

De groepen 1-2, 3-4 en 5-6 vertrekken op vrijdag 1 juli per bus op schoolreis naar 

verschillende uitdagende bestemmingen. Hierover krijgt u t.z.t. informatie.  

Hebt u het schoolreisgeld al overgemaakt? Hierbij vindt u nogmaals de over te maken 

bedragen per kind: Groep 1 t/m 4; 30 euro Groep 5/6; 35 euro Groep 7/8; 70 euro (Kamp 

Giethoorn) Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag z.s.m. over te maken. Mocht dit 

problemen opleveren dan kunt u contact opnemen met de directie. Bankrekeningnummer: 

NL18 RABO 0161 1870 56 Op naam van: OBS De Bosrank. Met vermelding van: 

‘Schoolreisgeld’ en ‘de naam (namen) van uw kind(eren) met vermelding van de groep(en)’. 

Alvast hartelijk dank! 
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DE MEERGROEP  

 
De meergroep, wat is dat? Hoe verloopt de plaatsing en waarom?   
 
Op OBS De Bosrank vult elke leerkracht rond oktober voor zijn eigen groep de SIDI PO 
signaleringslijst in. SIDI PO is een instrument om kinderen met een vermoedelijke 
ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Dit gebeurt in eerste instantie door middel van 
observaties in de groep. Wanneer de lijsten door de leerkracht zijn ingevuld, volgt er indien 
nodig een gesprek tussen de leerkracht(en), de intern begeleider en de 
hoogbegaafdheidspecialist. Hierbij worden de kinderen, die  d.m.v. SIDI PO lijsten opvallen, 
besproken.   
 
Deze ‘opvallende’ kinderen vullen zelf een lijst in en ook krijgen ouders een vragenformulier 
om in te vullen, als deze niet al eerder is ingevuld. Het kan zijn dat er een verandering heeft 
plaatsgevonden in de prestaties of ontwikkeling van het kind. Bij twijfel wordt de vragenlijst 
opnieuw ter invulling meegegeven. Ook vult de leerkracht in een specifiek formulier de 
onderwijsresultaten in. Al deze lijsten samen vormen een goed beeld van het welzijn en de 
cognitieve ontwikkeling van de leerling.  
 
Bij een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong kan het voor de leerling nodig zijn om op 
basis van specifieke onderwijsbehoeften (een periode) aan de meergroep te gaan 
deelnemen. Dit is een relatief klein groepje met leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8, onder 
leiding van Eefke Rijksen. Hierbij staat omgaan met gelijkgestemden centraal, maar zeker 
ook het leren van en met elkaar. De leerlingen werken aan persoonlijke leerdoelen, waarbij 
veel aandacht is voor ‘leren leren’. Op donderdagmorgen komen deze leerlingen van 8.30 tot 
11.00 bij elkaar. Ze werken dan onder andere met de materialen van ‘De Pittige Plustorens’. 
Dit is een adaptieve methode, waarbij het stimuleren van creativiteit, motivatie, 
doorzettingsvermogen, maar ook samenwerking binnen verschillende activiteiten centraal 
staat. In deze bijeenkomsten wordt het Pittige Pluswerk besproken, wat de leerling tijdens 
de zelfstandige werktijd in de klas, maar ook in de meergroep bijeenkomst kan maken. Ook 
instrueert, reflecteert en evalueert de leerkracht met het kind de opdrachten en het 
werkproces.  

 
Voor de leerlingen van de onderbouw en 
middenbouw is ook allerlei materiaal beschikbaar. 
Er wordt voor de gesignaleerde kinderen verrijkt 
met behulp van speelleermateriaal uit de 
methodes en uit de Levelboxen. Dit bestaat uit 
rekenmateriaal, taal- en leesmateriaal, maar ook 
leerspellen voor het versterken van ruimtelijk 
inzicht, vergroten van denkstappen en het 
vergroten van  het doorzettingsvermogen.   

 
 



6 
 

Schooljaar 2021 – 2022           Nieuwsbrief APRIL 2022            OBS De Bosrank 
 

 

 

BERICHT VAN DE SCHOOLPLEINCOMMISSIE 

 
Afgelopen maand is de schoolpleincommissie alweer aan de slag 
geweest op het schoolplein. Snoeien en het netjes maken van de randen 
van de grote plantvakken en het buitenlokaal waren de werkzaamheden. 
Daarnaast hebben we plannen gemaakt. Het grootste plantvak bevat nu 
erg veel kweekgras. Vorig jaar hebben we geprobeerd de helft hiervan 
vrij te maken, maar dat is intensief en niet erg succesvol. Nu gaan we dit 
jaar dat kweekgras te lijf met het afdekken ervan met karton en daarop 
compost. In het verleden is uit de leerlingen-enquête gekomen dat er 
veel kinderen bloemen willen plukken. Ook hebben we in dit vak al eens 

heel veel bloemen gehad. Er zijn vast veel gezinnen die van die kleine zakjes bloemenzaad 
thuis hebben liggen. Bewaar die voor ons zodat we die samen met kinderen kunnen zaaien 
als het gelukt is met het compost aanvoeren. Graag zouden we jullie 
ook willen vragen om niet meer over deze plantvakken heen te lopen. 
De bloembolletjes zijn dit jaar platgestampt voor ze in bloei kwamen en 
de grond wordt zo vast dat er weinig meer kan groeien. Ook zijn we 
nog op zoek naar een sponsor voor een aantal kinderbezems, zodat de 
kinderen zelf ook het zand terug kunnen vegen naar de zandbak, 
aangezien dit eigenlijk een afgesproken taak van de gemeente is, maar 
ze dat in de praktijk te weinig komen doen door allerlei 
omstandigheden. Voor de sponsor kan er dan een leuk stukje in de 
Westervelder en in deze nieuwsbrief geschreven worden voor extra 
naamsbekendheid. Dus wie weet er een leuk bedrijf die daarin 
geïnteresseerd zou zijn?  
 

 
 
 

 
SOCIALE VAARDIGHEID TRAINING 

Welzijn Mensenwerk biedt enkele keren per jaar kosteloos een 
serie sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen van groep 5 
t/m 8. Informatie hierover is te vinden in bijgevoegde flyer. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze training voor uw kind of wilt 
u er meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met 
Ellen Dekker of onze schoolmaatschappelijk werker Melissa 
Jansma. De contactgegevens van Ellen en Melissa staan onder 

aan de flyer. 
Eventueel kunt u ook contact opnemen met de groepsleerkracht of met de intern begeleider 
Michiel Frankema met vragen of een dergelijke training passend zou zijn voor uw kind.  
 

 
 



7 
 

Schooljaar 2021 – 2022           Nieuwsbrief APRIL 2022            OBS De Bosrank 
 

 

HOOFDLUIS 
Ze zijn weer gesignaleerd op school! In het nieuwe schooljaar starten we de luizenpluis weer 

op. Wilt u in deze periode zelf de hoofdhuid van uw kind controleren? Graag worden we als 

schoolteam op de hoogte gebracht als uw kind 

last heeft van deze kriebelbeestjes en we 

vertrouwen er natuurlijk op, dat de 

hoofdluizen gelijk worden bestreden. Als er 

meerdere meldingen komen gaan we direct 

weer richten op actiever bestrijden en 

voorkoming hiervan. Graag uw actieve 

medewerking hierbij.  

 

 
  

 
ABSENTIE INVOER IN PARRO 

Vanaf aanstaande maandag kunt u zelf de absentie invullen voor uw zoon en/of dochter. Het 
gaat om absentiemeldingen voor de volgende punten:  
-Arts (bezoek huisarts)  
-Fysiotherapie  
-Orthodontist  
-Specialist (bezoek aan ziekenhuis)  
-Tandarts  
-Verlof  
Wanneer u Parro opent kunt u klikken op absentiemelding. Vervolgens klikt u op de naam 
van uw zoon en/of dochter en geeft u de absentiereden aan. Daarna kunt u de juiste datum 
en tijd aangeven en is het mogelijk een kort berichtje voor de leerkracht achter te laten.   
Het aanvragen van Verlof gaat echter iets anders. Wanneer u klikt op verlof, wordt u 
automatisch doorgestuurd naar het verlofformulier op onze website.   
Voor ziekmeldingen kunt u ons altijd voor schooltijd bereiken via een Parroberichtje naar de 

desbetreffende leerkrachten of via de telefoon. Als een 
bezoek aan een begeleidingstraject veelvuldig voorkomt 
moet hiervoor voortijdig verlof worden aangevraagd bij de 
directie. 

       

 

FIJNE PAASDAGEN!! 

 

 



8 
 

Schooljaar 2021 – 2022           Nieuwsbrief APRIL 2022            OBS De Bosrank 
 

Bij de kleuters zijn deze 

week 6 kuikentjes geboren. 

Na 21 dagen in de 

broedmachine te hebben 

gezeten, zijn er 4 eieren 's 

nachts uitgekomen. Dat 

was spannend! Toen we op 

school kwamen, werden 

we aangekeken door 8 

kleine oogjes. 

Donderdagochtend zijn er 

in de klas nog 2 eieren 

uitgekomen waar we bij 

waren. Het was een prachtig gezicht! Het zevende ei uit de broedmachine was waarschijnlijk 

leeg. Tot de meivakantie verzorgen we met elkaar voor de kuikens in de klas.  

 

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: 
 

Tweedehands zomerkledingbeurs in de Veldkei 
 
De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te melden dat er weer een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. De koopavond is op vrijdag 8 april 2022 van 
20.00 uur tot 21.30 uur. Op zaterdag 9 april 2022 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 
10.00 uur.  
Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% korting op hun aankoopbedrag.  
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor de donderdagavond zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers om de 
ingebrachte kleding te sorteren. Van 19.00 – 22.00 uur in de Veldkei.  
Lijkt dit je leuk? Aanmelden kan via info@kledingbeurshavelte.nl  
 
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 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. 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
mailto:info@kledingbeurshavelte.nl
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Zin in zingen? 

Zing dan mee 
 

 
Workshops “Zingen in een popkoor” 

 
2 groepen Sing-Kids gaan zes keer samen oefenen o.l.v. een zangcoach, Carolina Brusse, en 

sluiten de workshop natuurlijk af met een optreden.    
Leeftijd 6-12 jaar en 12-18jaar. De start is maandag 4 april. 

Lijkt het je leuk bekende popliedjes te zingen? Schrijf je dan snel in, en doe mee aan de 
workshops. 

 
De kosten voor deelname zijn € 25,00. 

 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 

 06-55840586 

https://sing-kids-havelte.jimdosite.com 

 

 

mailto:singkidshavelte@gmail.com
https://sing-kids-havelte.jimdosite.com/
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~ Vooraankondiging Koningsdag 2022  ~ 
 
Na twee jaar lock-down mogen we eindelijk weer los! De voorbereidingen 

voor een spetterende Koningsdag zijn in volle gang! Woensdag 27 april 

staat een geweldig Koningspringfestijn voor de kinderen in Havelte e.o. op 

het programma. Daarnaast worden de jongste kinderen uitgenodigd om 

Oudhollandse spelletjes te spelen in de gezellige overdekte tent.  

Kortom: veel speelplezier! 

Schrijf alvast in de agenda: 

Wanneer:  Koningsdag 27 april 
Tijd:   10.00 uur - 13.00 uur  
Waar:  Rugbyveld in Havelte 

Kosten: €3,- per kind (entree + drinken en iets lekkers) 

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die de handen uit de mouwen willen 

steken om dit kinderfestijn op Koningsdag te organiseren. Ben je geïnteresseerd? 

Dan kun je contact opnemen via romybruins@hotmail.com 

 

 

Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een activiteit willen begeleiden of 

toezicht willen houden tijdens de spelletjes op Koningsdag. Wij vragen je deze dag 

aanwezig te zijn van 9.30 uur tot 13.00 uur. Ben je bereid ons een handje te 

helpen? Dan kun je contact opnemen via romybruins@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

mailto:romybruins@hotmail.com
mailto:romybruins@hotmail.com
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JEUGDTHEATER DIEVER SPEELT KING LEAR MET ALS 

VOORPROGRAMMA HET STORMPJE. 

Elk jaar maken de jeugdleden van het Shakespearetheater Diever aan het einde van 

het lesprogramma een voorstelling. Dit jaar doen ze dat op 22, 23 en 24 april a.s. 

Onder regie van theaterdocent Philippien Bos spelen de jongste groepen als 

voorprogramma Het Stormpje. De productiegroep staat onder regie van theaterdocent 

Grytha Visser en speelt King Lear. 

HET STORMPJE                                                                                                              

“Twaalf jaar geleden werd de magiër Prospero uit zijn macht ontzet en uit Milaan verdreven. 

Met zijn dochter Miranda weet de tovenaar op een klein eiland te overleven. Maar dan komt 

de dag dat er een schip vlak langs zijn eiland vaart; met aan boord: alle oude vijanden van 

Prospero. Is de tijd voor wraak dan nu eindelijk gekomen? Prospero heft zijn magische staf. 

Een enorm stormpje steekt op”. 

Het Stormpje is een bewerking naar tien minuten van De Storm van Shakespeare, gespeeld 

door de jongste groepen van Jeugdtheater Diever. 

KING LEAR                                                                                                                               

De productiegroep speelt ieder voorjaar een Shakespearestuk, met alle voorbereidingen en 

repetities die daar bij horen. Immers, jong geleerd is oud gedaan. Grytha Visser regisseert 

de stukken van de productiegroep.  

Toneellessen                                                                                                                            

Al vele jaren biedt Shakespearetheater Diever jongeren uit de gemeente Westerveld en 

omstreken de mogelijkheid hun toneelvaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen onder 

begeleiding van professionele docenten. Hierbij staat het plezier in toneelspelen voorop. 

Philippien Bos en Grytha Visser zijn zeer ervaren theaterdocenten die ook op andere 

plekken lesgeven en theaterproducties maken met jongeren. In de lesgroepen in Diever 

wordt niet alleen aandacht besteed aan toneelspelen, maar ook aan de sociale ontwikkeling 

van de acteurs in spé. Dit gebeurt onder meer door middel van spelletjes en improvisatie-

oefeningen. Tijdens de toneellessen komen ook vaardigheden als grimeren en 

podiumontwerpen aan de orde. Naast de lesgroepen is er een productiegroep en sinds 2020 

ook een 18+ groep.  

Jeugdtheater Diever is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding voor lokale jongeren, het 

werkt ook als kweekvijver voor het grote theater. Dit jaar staan diverse jeugdleden op het 

podium in De Koopman van Venetië. 

SPEELDATA:                                                                                                                   

Vrijdag 22 april 19.30u                                                                                                   

Zaterdag 23 april 19.30u                                                                                                

Zondag 24 april 14.30u 

Kaartverkoop via www.shakespearetheaterdiever.nl; de ticket- en infolijn (0521 

594999) en voor zover niet uitverkocht aan de kassa van het theater. 

http://www.shakespearetheaterdiever.nl/
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