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NIEUWSBRIEF MEI 2022
INHOUD NIEUWSBRIEF MEI
Kalender
Voorwoord
Activiteiten april-mei
Welkom terug
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Oudertevredenheidspeiling 2022
Schoolreisjes
De Staat van het Onderwijs
Extra berichten; activiteiten in en rond Havelte

KALENDER MET BELANGRIJKE DATA
Di. 24 mei
Wo. 25 mei
Do.26-Vr. 27 mei
Wo. 1 juni
Ma. 6 juni
Wo. 1 juni
Vr. 1 juli
Vr. 15 juli

Oud papier ophaaldag
Studiedag van het team. Alle leerlingen vrij.
Vrije Hemelvaartsdagen
Ouderavond, Uitnodiging volgt
Tweede Pinksterdag; vrij
Start Cito-toetsen groep 3 t/m 8
Schoolreisjes groep 1 t/m 6
Alle leerlingen om 12 uur vrij.
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VOORWOORD
Nog maar 9 weken…
En dan is het alweer zomervakantie! De weken vliegen voorbij op school.
Na de vervelende tijd met veel zieke mensen o.a. door corona, is het nu
weer veel fijner om onderwijs te verzorgen. Er is weer veel meer mogelijk!
We gaan er samen 9 mooie leerzame weken van maken!
Stoepkrijt
Met de koningsspelen op school is het plein omgetoverd tot een grote prachtige tekening.
Helaas dachten mensen in de meivakantie, dat ze ook de muren van het schoolgebouw
konden versieren met stoepkrijt. Dat is jammer; daar gaat het niet vanzelf weer vanaf. Deze
week zijn de muren hierdoor gereinigd door een schoonmaakbedrijf. Jammer geld! Graag
elkaar aanspreken als we mensen zien tekenen en schrijven op de muren. We willen de
kinderen leren dat dit niet de bedoeling is. (Er stonden o.a. kwetsende teksten opgeschreven)
Schoolkwaliteit; samenwerking school en ouders
Er is op dit moment in Nederland veel te doen over het onderwijs. De kwaliteit moet omhoog
van rekenen en taal; meer onderwijstijd besteden aan de basisvakken. Het is fijn, dat nu
gelukkig veel meer kinderen ’s morgens op tijd in het lokaal zijn (8.25 uur) waardoor de lessen
om 8.30 uur ook gestart zijn. Om goed onderwijs te kunnen bieden hebben we ook de
betrokkenheid van ouders nodig. Het is fijn, dat ouders nu weer gewoon de school in kunnen
gaan. Wanneer u vragen of ideeën hebt bent u altijd welkom om binnen te komen lopen. In
de schoolgids (op de website van school) kunt u veel informatie vinden over school en we
stellen het contact met u als ouder zeer zeker op prijs. Graag krijgen we ook van u informatie
over wat u van school verwacht. Samen weten we meer in het belang van uw kind(eren)!
Invallers
Er zijn bijna geen invallers meer te krijgen. Het is vaak enorm puzzelen op welke wijze we toch
iedere groep kunnen voorzien van een leerkracht. Uit principe willen we geen kinderen thuis
laten blijven bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten. Hier wordt noodgedwongen op veel
andere scholen wel voor gekozen. We realiseren ons, dat dit dan meestal problemen oplevert
in de thuissituatie en dat het voor de kinderen ook belangrijk is om te kunnen vertrouwen op
een regelmatig schoolgaan. We doen ons best om met behulp van het samenvoegen van
groepen of verschuiven in teamleden de groepen toch steeds te bemannen!
Tot ziens en u komt toch ook met de ouderavond op 1 juni op school?
We kijken er naar uit!

Van het enthousiast TEAM BOSRANK
Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend!
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ACTIVITEITEN APRIL-MEIMAND
EINDTOETS ROUTE 8
Groep 8 heeft super z’n best gedaan. Zodra de uitslagen binnen zijn worden deze besproken
met de kinderen en zonodig ook met de ouders.
ACTIE KINDEREN VOOR KINDEREN IN NOOD
Wat een geweldige opbrengst hebben we gekregen. Er waren
veel dozen gevuld met speelgoed van de Kinderen voor
Kinderen! De dozen zijn door Vluchtelingenwerk Dwingeloo in
ontvangst genomen en we vertrouwen erop, dat ze op de
juiste plek terecht komen.
KONINGSSPELEN
Wat hadden we mooi weer met de koningsspelen. En wat was het fijn, dat zoveel ouders ons
konden helpen met de organisatie. Het was weer ouderwets gezellig!
HERDENKING OP DE KAZERNE
Vrijdagavond 22 april hebben de leerlingen van de
groepen 7/8 met de ouders een krans gelegd bij het
monument van Johannes Post op de Johannes
Postkazerne. Ook werden er 3 prachtige, eigen gemaakte
gedichten voorgedragen door Marion, Lara en Soscha.
HERDENKING 4 MEI
Op 4 mei waren we als school bij de herdenkingsbijeenkomst 4 mei in de kerk van Havelte.
Wat een prachtig goed georganiseerde bijeenkomst was dit! Hier waren we allen stil van.
Ook hier lazen Sjors, Lara en Marije hun prachtige gedichten voor. De avond eindigde met
een stille tocht naar het monument op het kerkhof, waar 2 minuten stilte werd gehouden.

OUDERS WELKOM TERUG IN SCHOOL!
Op woensdag 1 juni zijn alle ouders ’s avonds welkom in school. Welkom terug na deze
corona-periode waarin het contact werd belemmerd door alle maatregelen! De ouderraad,
Medezeggenschapsraad en het Schoolteam organiseren dan voor alle ouders een
interessante bijeenkomst op school. U kunt o.a. kiezen uit informatie over de Kanjertraining
of over het gebruik van Social Media. Meer informatie volgt nog, maar zet deze datum
alvast in de agenda.
WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM - WELKOM
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OUDERRAAD EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Lijkt het jou leuk om nog meer betrokken te zijn bij school?
Om mee te denken en te helpen met het organiseren van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest,
kerstfeest, pleinfeest, oud papier, sportdag, koningsspelen etc dan is de ouderraad op zoek
naar jou! Welkom: stuur een email naar: moniquebruins1981@gmail.com (Monique Bruins,
voorzitster)
Lijkt het jou leuk om nog meer betrokken te zijn bij school?
Om mee te denken over het beleid op school in brede zin. Denk hierbij aan het
schoolreglement, schooljaarplan, formatie en vakantierooster. Soms is instemming van de
MR nodig, soms een advies. Waar de MR precies over gaat, is heel nauwkeurig wettelijk
vastgelegd. Stuur voor informatie een email naar: rob@rlmb.nl (Rob Beekmans, voorzitter)
WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM – WELKOM - WELKOM

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
We willen ons onderwijs constant verbeteren. Daarvoor is een
goede samenwerking van het schoolteam, de ouders en de kinderen
een belangrijke voorwaarde. Binnen Stichting Talent is afgesproken
om tweejaarlijks een kwaliteitsmeting uit te voeren onder de
ouders per school. De gegevens van deze meting helpen ons te
kunnen reflecteren op ons schoolbeleid en kunnen we inzetten voor
borging en verbetering. Een grote deelname is daarom wenselijk. In
de komende week ontvangt u deze peiling per email. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.

Hoe fijn is dit!
Een cadeautje!
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Zo blij met de Plein-oudervrijwilligers!!!
Groepen 3-4 gaan hier ook nog mee
aan de slag.

DE STAAT VAN HET ONDERWIJS
Jaarlijks toont de Inspectie van het Onderwijs de ontwikkelingen en trends in het onderwijs in
het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’. Afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van
corona en de bijbehorende schoolsluitingen en afstandsonderwijs, zo opent De Staat van het
Onderwijs 2022. De inspectie zag daarbij een enorme inzet van leraren, schoolleiders en
bestuurders.
De jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden moet eindelijk een
halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te
kunnen laten doen aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook
haalbaar.
De aanpak:
1.focus op basisvaardigheden; rekenen, taal en (begrijpend) lezen
2.niet steeds weer nieuwe dingen vragen van het onderwijs en
3.vooral veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren.
Op die manier kan en moet volgens de inspectie in twee jaar tijd ook in Nederland de
neergaande trend worden gekeerd.
Op de Bosrank doen we onze uiterste best! Op onze school is gelukkig
een sterke verbetercultuur gericht op vergroten van kennis en kunde
van de teamleden. Daarnaast focussen we ons onder schooltijd vooral
op de basisvaardigheden: rekenen, (begrijpend) lezen, spelling en taal.
Natuurlijk is het als school leuk om van allerlei leuke activiteiten te
bedenken, maar de focus willen we vooral richten op hoog kwalitatief
onderwijs. We nemen onze taak op ons om de kinderen zo goed
mogelijke kansen te geven op passend voortgezet onderwijs. We gaan ervoor!

SCHOOLREISJES
De groepen 1-2, 3-4 en 5-6 vertrekken op vrijdag 1 juli per bus op schoolreis. Hierover krijgt
u t.z.t. informatie.
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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

EXTRA BERICHTEN:

KINDERKLEDING EN SPEELGOED BEURS
Succesvolle tweedehands zomer kinderkleding- en Speelgoedbeurs in Havelte
In het weekend van 8 en 9 april werd in de Veldkei in Havelte de tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. De opkomst was met ruim 250 bezoekers
zeer succesvol! Deze beurs werd georganiseerd door de werkgroep van Stichting
Kinderkleding- en speelgoedbeurs Havelte. Gedurende de beurs kregen wij hulp van ruim 50
vrijwilligers uit Havelte. Via deze weg willen we alle vrijwilligers en kleding- en
speelgoedinbrengers bedanken. En natuurlijk ook de sponsoren: AH Abe Brouwer,
COMFORTUIN en Bruggeman.
De overgebleven kleding en het speelgoed is deze keer naar tweede goede doelen gegaan;
Kledingbank Westerveld en Weggeefwinkel Noppes in Ruinen.
De opbrengst van de zomerbeurs is 2300 euro. Een gedeelte van dit bedrag, 555 euro, komt
ten goede aan giro 555. Het overige bedrag is bestemd voor activiteiten voor de Havelter
jeugd van 0 t/m 13 jaar. Zo wordt er dit jaar o.a. een bijdrage gegeven aan het Zomerkamp.
Verenigingen met jeugdleden komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Voor meer
informatie over de kledingbeurs of het aanvragen van een financiële bijdrage
www.facebook.com/kledingbeurs.havelte
De volgende tweedehands kinderkleding- en speelgoed winterbeurs staat gepland 6,7 en 8
oktober 2022. Graag tot dan!

Een fijne meimaand gewenst
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