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KALENDER AUGUSTUS en SEPTEMBER 

 
Ma. 29 aug.  Start schooljaar 2022-2023 

Do. 1 sept.  Kinderdag volksfeest Havelte (info volgt nog) 

Di. 6 sept.  Oud papier Havelte 

Ma. 12 sept.  Informatieavond groep 5 en 6 (uitnodiging volgt) 

   Informatieavond groep 7 en 8  (uitnodiging volgt) 

Di. 13 sept.  Informatieavond groep 1 en 2 (uitnodiging volgt) 

Do. 15 sept.  Informatieavond groep 3 en 4 (uitnodiging volgt) 

19 – 30 sept.  KOL-gesprekken (zie parro voor inschrijving t.z.t.)  

Wo. 5. okt.  Stichting-Talent-dag. Kinderen 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 VOOR DE LEERLINGEN                         

 

Dag jongens en meisjes.  

We mogen weer naar school!  

De een heeft hier misschien heeeel 

veeeel zin in. De ander wil misschien 

nog graag een paar weken vakantie 

erbij! De juffen en meesters hebben er 

allemaal zeker heeeel veeeel zin in 

om jullie maandag allemaal weer 

op school te zien. We zijn ook 

benieuwd naar jullie verhalen over de vakantie; wat hebben jullie 

allemaal meegemaakt? Wel altijd best weer een beetje spannend 

zo’n eerste schooldag. Dat voelen wij ook altijd. Na een paar 

uurtjes zijn we vast allemaal weer gewend aan de nieuwe situatie. 

Deze komende week gaan we eerst rustig starten met wennen aan 

elkaar, aan de nieuwe groep en werkplek. Je hoeft gelijk niet alles 

te weten hoor; kalm aan!  

We hopen, dat iedereen op school kan zijn. Meester Wessel start 

maandag gelukkig ook weer. Eerst voor twee dagen per week bij de 

kleuters en later ook enkele dagen bij de bovenbouw.  

Nemen jullie maandagmorgen nog iemand mee naar binnen in 

school om je nieuwe werkplek te laten zien?  

Tot maandag! We gaan er een super TOP jaar van maken! 

 

 

 

 VOORWOORD VOOR DE OUDERS/VERZORGERS 

                          
Afgelopen dagen zijn we als team weer gestart op school. De hele week zijn 
we bezig geweest met de inrichting van de lokalen, samenwerkingsafspraken, richten op 
ontwikkelingen in het onderwijs, materialen uitgezocht en natuurlijk ook bij gekletst.  
Laat het nieuwe schooljaar maar komen: wij zijn er klaar voor!  
 
Een nieuw schooljaar; een nieuw avontuur! Wat zal het ons nu gaan brengen? We hebben 
vooral door de Coronapandemie een paar onrustige jaren achter de rug. Onderwijs is nooit 
saai; altijd wordt er flexibiliteit en vooral betrokkenheid gevraagd.  
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Als team hebben we gekozen voor BOS; Beter Onderwijs Samen  

We zijn ons ervan bewust dat we Belangrijk werk doen op school. 

We mogen uw kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en we 
willen hierbij zorgdragen voor veiligheid en geluk voor de mensen 
die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Dat is niet zomaar 

iets! Binnen de grenslijnen van het Onderwijs willen we de 

ideeën, gevoelens en behoeften van een ieder respecteren en serieus nemen van alle 

Bosrankers. Dat kunnen we als team niet alleen! Samen met u en de kinderen hopen we 

gezamenlijke doelen te stellen voor het aanbod en aanpak voor en van de kinderen.  Hierbij 
willen we ons laten sturen in handelingen en beslissingen vanuit de normen en waarden die 
tellen in een Kanjerschool.  
 

Als schoolteam zijn we blij, dat we op De Bosrank in Havelte mogen werken. 
We ervaren  hartelijke, betrokken en fijn meedenkende ouders om ons heen! 
Dank je hiervoor! 
 

 

 
 

UITNODIGING 
 

Het team nodigt hierbij alle ouders / 

verzorgers / opa’s / oma’s en 

belangstellenden uit om op 29 augustus 

in de school met ons het schooljaar 2022-

2023 op te starten! U kunt een kijkje 

nemen in de groepen en in het 

schoolgebouw. Koffie en thee staan klaar 

op het centraal station in school.  

WELKOM en ZEGT HET VOORT! 

 

We mogen maandag 29 augustus weer op school starten met de kinderen. Fijn om iedereen 
weer te ontvangen! Ook een speciaal welkom voor nieuwe kinderen en ouders/verzorgers.  
Maandagochtend bent u van harte welkom om met uw kind mee naar binnen te gaan en een 
kopje koffie of thee te drinken.  
Hebt u vragen of opmerkingen: altijd welkom bij het gehele Bosrank-team! Samen sterk voor 
een fijne school!  
Er wordt nog gewerkt aan een kalender met schoolactiviteiten voor ouders/verzorgers via 
Parro. Neem contact met de stamgroep-leerkracht op als u niet in Parro kunt inloggen.  
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                GEZONDHEID  

 
Voor de zomervakantie 
was ik een paar weken 
eerder afgehaakt door 
gezondheidsproblemen in 
de privésfeer. Wat hebben 
de kinderen/ouders en 
teamleden op school mij in 
die periode verwend! Zie 
de foto hierbij. Zo’n mooi 
kantoor heb ik nog nooit 
gehad! Ik kan niet 
iedereen persoonlijk 
spreken, maar hierbij: 
“Dank je wel allemaal!” 
Het heeft mij goed gedaan. 
 
 
Afgelopen maandagmorgen was ik nog fanatiek op school gestart, maar ’s avonds werd ik 
helaas in het ziekenhuis opgenomen. Ik had o.a. een nierbekkenontsteking met meerdere 
complicaties. Gelukkig mocht ik vrijdag weer naar huis. Het kost nog wel even tijd voordat ik 
weer fulltime aan de slag kan op school.  
Wel ben ik een ontzettend gelukkige directeur met een super fanatiek schoolteam om mij 
heen. Werkelijk waar; ruim 25 toppers! Dus dat gaat allemaal wel goed komen. 
Als ik er niet ben zijn Jeroen Kleene (directieondersteuner) en Michiel Frankema (Intern 
begeleider) de eerste aanspreekpunten als waarnemers in mijn functie.  
 

 
 

 
                SCHOOLGIDS 2022-2023 

 
Binnenkort is de schoolgids 2022-2023 klaar. Hierin staat alle informatie over de school. 
Sinds vorig jaar is er voor een nieuwe vorm gekozen van de schoolgids via www.vensters.nl. 
Zodra alle informatie is aangevuld en goedgekeurd is door de Medezeggenschapsraad en de 
Voorzitter van College van Bestuur van Stichting Talent Westerveld wordt deze gids u per 
Parnassys toegezonden.  
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GROEPSINDELING  SCHOOLJAAR 2022 - 2023 
 
 

Groep Lln  Leerkracht Emailadres 

Groep 1-2 A  Megan Huisman (5) m.huisman@talentwesterveld.nl 

Groep 1-2 B  Dagmar Vedder (5) d.vedder@talentwesterveld.nl 

Groep 1-2 C  Annemieke Waninge(3) 
Wessel v.d. Laan (2) 

a.waninge@talentwesterveld.nl 
w.vanderlaan@talentwesterveld.nl 

Groep 3 A  Nienke de Bruin (5) n.debruin@talentwesterveld.nl 

Groep 3 B  Jackeline Everaers (5) j.everaers@talentwesterveld.nl 

Groep 4  Anneke Smit (5) en 
Jolanda van Nuil (5) 

a.smit@@talentwesterveld.nl 
j.vannuil@talentwesterveld.nl 

Groep 5 A  Shannon Ofrein (5) s.ofrein@talentwesterveld.nl 

Groep 5 B  Melissa Prins (5) m.prins@talentwesterveld.nl 

Groep 6 A  Wilhelmina Slagter w.slagter@talentwesterveld.nl 

Groep 6 B  Jill Koster (5) j.koster@talentwesterveld.nl 

Groep 7-8 A  Ramon Mones (5) r.mones@talentwesterveld.nl 

Groep 7-8 B  Gerla Huls (3)  
Jeroen Kleene (2)  

g.huls@talentwesterveld.nl 
j.kleene@talentwesterveld.nl 

Groep 7-8 C  Wanda Baaiman (4) 
Eefke Rijksen (1) vr 

w.baaiman@talentwesterveld.nl 
e.rijksen@talentwesterveld.nl 

Extra leerkracht (NPO)  Wessel v.d. Laan (3) w.vanderlaan@@talentwesterveld.nl 

Extra Leerkracht (NPO)  Jeroen Kleene (2) j.kleene@talentwesterveld.nl 

Onderwijs assistent Joke Wesselink j.wesselink@talentwesterveld.nl 

Intern begeleider Michiel Frankema (4) ma t/m vr m.frankema@talentwesterveld.nl 

Concierge Ger de Haan (5) g.dehaan@talentwesterveld.nl 

Plusgroep Eefke Rijksen (1) e.rijksen@talentwesterveld.nl 

Directie ondersteuner Jeroen Kleene (1) 
 

j.kleene@talentwesterveld.nl 

Directie Rita Lorkeers (5) r.lorkeers@talentwesterveld.nl 
06-18068613 

 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

In de schoolhal (dicht bij de 
teamkamer) staat een bak met veel 
gevonden voorwerpen. Hier ligt echt 
kostbare kleding en andere spullen in. 
Wanneer u iets mist van uw kind(eren) 
loop dan gerust even binnen komende 
week om te zien of dit in de bak ligt.  
Wat na komende week blijft liggen 
gaat naar een goed doel.  
 
 

 

mailto:a.waninge@talentwesterveld.nl
mailto:g.huls@talentwesterveld.nl
mailto:w.baaiman@talentwesterveld.nl
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl
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EXTRA INFORMATIE 

 
Lokalen en gebruik buitendeuren: 
De groepen 1,2 hebben hun lokalen, wanneer je naar de school toe loopt, aan de linkerkant 
van school. Deze kinderen gebruiken de deur helemaal links, bij de GGD-ruimte. 
De groepen 3,4 en 5 hebben hun lokalen aan de voorkant van de school. Deze kinderen 
mogen de school binnenkomen en verlaten via de gele deur, het dichtst bij de straat, naast 
Doomijn. 
De groepen 6,7 en 8 hebben hun lokalen centraal en rechtsachter in de school. Deze 
kinderen gebruiken de rode buitendeur waar de pergola-gang op uitkomt. 
 

Gymrooster: 

 
Vakantierooster voor de leerlingen 2022-2023                              

Talentdag    wo 5 oktober 2022 
Herfstvakantie  ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2022 
Studiedag team  ma 24 oktober 
Kerstmiddag    vr 23 december 2022, leerlingen om 12 uur vrij 
Kerstvakantie   ma 26 december 2022  t/m vr 6 januari 2023 
Studiedag   vr 24 februari 2023 
Voorjaarsvakantie   ma 27 februari t/m vr 3 maart2023 
Goede vrijdag   vr 7 april 2023 
Paasmaandag    ma 10 april 2023 
Meivakantie    ma 24 april t/m vr 5 mei   
Studiedag team  wo 17 mei 
Hemelvaart    do 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Pinkster maandag   ma 29 mei 2023 
Zomervakantie   za 22  juli t/m zo 3 september2023 
Zomervakantie middag  vr 21 juli 2023, leerlingen om 12 uur vrij 
Studiedag onderbouw nog niet bekend 
*Talentdag en studiedagen team = leerlingen vrij 
 
 

 

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  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groepen Kleuters: Verschillende dagen. Gymschoenen blijven op school. 

Groepen 7-8 5-6 7-8 5-6  

Groepen 3 4  4 3 
 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl

