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KALENDER OKTOBER 
Ma. 3 okt.   MR overleg. 

Wo. 5. okt.  Stichting-Talent-dag. Kinderen vrij. 

Vr. 7 okt.  Groep 6 Heide opschoondag.  

Di. 11 okt.  Oud papier en overleg Pleincommissie. 

Wo. 12 oktober Luizenpluisochtend, Korfbalmiddag toernooi, presentatie avond BOS 

Natuurlijk groep 7-8 in Dwingeloo en Ouderraad overleg 

Ma. 17 t/m vr 21 okt. Herfstvakantie 

Ma. 24 okt. Studiedag team, kinderen vrije dag!! 

Vr. 28 okt.  Dansvoorstellingen groepen 7-8 en 6A. 

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 

 
De weken op school vliegen voorbij. We besteden veel aandacht aan 

activiteiten ter bevordering van de groepssfeer. In een fijne groep kan iedereen prettig en 
goed werken. In de ene groep loopt dit al fantastisch, in een andere groep is nog werk aan 
de winkel. We zijn afhankelijk van interne, maar natuurlijk ook van externe factoren in 
hoeverre kinderen in staat zijn tot sociaal en evenwichtig gedrag. 
 
We hopen, dat de ouder-info-avonden en KOL-gesprekken op school als positief zijn ervaren 
voor een goede basis voor de rest van het schooljaar. Op school ervaren we een positieve 
werksfeer met hardwerkende kinderen en gemotiveerde  leerkrachten. We waarderen het, 
dat we iedere dag samen op school aan de slag kunnen! Dat was in de afgelopen jaren wel 
anders. We hebben een verplicht coronaprotocol klaar liggen, maar we hopen dat we deze 
voor niets hebben gemaakt.  

 
 
 

 
Er is een verbeter- cultuur: ‘Iedere dag samen 
een beetje beter!’  
De leerlingen in iedere groep werken samen 
met verbeterborden. Ze kiezen zelf een doel 
en verzinnen acties om dit samen te 
bereiken. Successen worden besproken en 
als het doel is behaald vieren we dit samen.  
 

Op de verbeterborden van het team werken we in deze periode aan doelen gericht op 
executieve functies. We stimuleren de kinderen o.a. tot zelfstandig, taakgericht en 
doelgericht werken. Via kind-gesprekken luisteren we naar de inbreng van de kinderen om 
te kunnen checken in hoeverre we hiermee vooruitgang boeken.  
 
Ook op onze school is goed te merken, dat er bijna geen invallers beschikbaar zijn. Bij 
afwezigheid van leerkrachten lossen we dit steeds zo creatief mogelijk op, zodat het 
onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan.  
 
Nog 2 weken te gaan in deze periode; we wensen iedereen alvast een goede herfstvakantie! 

De kinderen hebben het verdiend!  
 

         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

 
 

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN 
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KANJERTRAINING;  

VOOR VERTROUWEN, 

VEILIGHEID, RUST EN 

WEDERZIJDS RESPECT! 
 

Op school werken we met de 
Kanjertraining. De kinderen krijgen 
iedere week lessen aangeboden 
waarin de kinderen o.a. leren met 
gevoelens van jezelf en de ander 
om te gaan, complimenten leren 
geven en ontvangen, ja en nee kunnen zeggen, Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets 
vervelend vindt, je mening durven geven zonder iemand te kwetsen, kritiek durven geven en 
ontvangen, uit een slachtofferrol stappen, etc., etc. 
 
Als kapstok worden hierbij vier gedragstypen gebruikt: 
- Iemand met een denkbeeldige witte pet is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam 
en op een leuke manier grappig en stoer 
-iemand met een gele pet doet zielig, trekt zich terug en doet bang 
-iemand met een rode pet lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater 
-Iemand met een zwarte pet daagt uit, pest, zoekt ruzie en speelt de baas. 
 

De Kanjertraining heeft ook een leerlingvolgsysteem. We 
observeren het gedrag van kinderen, we laten de oudere 
kinderen vragenlijsten invullen en met behulp hiervan 
bekijken we welke kinderen of groep extra hulp nodig 
heeft. 
 
We zijn een Kanjerschool! VOOR KINDEREN, 
LEERKRACHTEN, MAAR OOK VOOR DE OUDERS. Het leert 
de kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om 
te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat 
zij-als zich problemen voordoen- oplossingen zoeken waar 
iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie 
of angst. Zie ook: www.kanjertraining.nl/informatie-voor-
ouders/pesten.  
We verwachten van de ouders/verzorgers dat ze zich ook 

verantwoordelijk voelen voor het samen met ons zorgen voor vertrouwen, veiligheid, rust en 
wederzijds respect. Samen weet en kan je meer. Kom bij vragen of opmerkingen gerust mijn 
kantoor in school binnen lopen om even bij te praten of om iets te melden. Een afspraak 
maken kan natuurlijk ook altijd met de leerkrachten of met mij (Rita). Samen sterker! 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/informatie-voor-ouders/pesten
http://www.kanjertraining.nl/informatie-voor-ouders/pesten
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                LUIZENPLUIS  

 
Ze zijn weer gesignaleerd bij kinderen op 
school! De kriebelbeestjes, die gemakkelijk 
overspringen van hoofd naar hoofd, van jas 
naar jas.  
Daarom is het belangrijk om ze zo snel mogelijk 
te signaleren en om het haar/hoofdhuid te 
behandelen bij aanwezigheid van neten of 
luizen.  
Gelukkig hebben we weer een clubje ouders die 
op school de kinderen willen komen 

controleren. Het eerste luizenpluismoment is op woensdag 12 oktober op school. Dan is het 
handig, dat kinderen geen gel in het haar hebben of ingewikkelde haarkunstwerken hebben. 
 
Als de kinderen haarluis hebben wordt dit door de luizenpluizers alleen doorgegeven aan de 
leerkracht/directie. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders. We gaan er dan 
vanuit, dat deze kinderen zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het liefst gelijk! Middelen 
hiervoor zijn te krijgen bij de drogist.  
 
Graag willen we nog versterking van enkele ouders, zodat de klus snel geklaard kan worden. 
Het is niet niets; bijna 300 leerlingen. U kunt contact opnemen met Jose Heupink 
joseheupink@hotmail.com als u na de schoolvakanties een paar uur wil komen helpen 
hiermee. Het is altijd een gezellige club en de koffie/thee staat natuurlijk klaar. 
 

 
 

 
                SCHOOLGIDS 2022-2023 

 
Het is gelukt! De nieuwe schoolgids is klaar! Hierin staat alle informatie over de school van 

dit schooljaar. Dit jaar is weer voor de vorm gekozen van de schoolgids via www.vensters.nl. 

Op deze site is veel informatie te vinden van scholen. Deze week krijgt u na instemming van 

de MR de digitale schoolgids toegestuurd.    

 

 
 
 
 
 

mailto:joseheupink@hotmail.com
http://www.vensters.nl/
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NIEUWS VAN DE OUDERRAAD 

 
Nu het schooljaar is begonnen is ook de ouderraad weer 
actief. En wat begonnen we het jaar goed met de 
Klankenkaravaan! Een leuke muzikale dag welke we 
samen met de Volksvereniging Havelte (VFH) hebben 
georganiseerd. Op naar nog meer leuke activiteiten! 
 

Als ouderraad houden wij ons bezig met bijvoorbeeld de organisatie van Sinterklaas, Kerst 
en de Koningsspelen in samenwerking met het leerkrachtenteam vertegenwoordigd door juf 
Jill en juf Nienke. Maar naast de standaard vieringen, helpen en denken we ook mee in 
diverse activiteiten binnen school.  
  
De eerste vergadering is inmiddels geweest en de eerste nieuwe ideeën en activiteiten voor 
het aankomende schooljaar zijn besproken. Zo denken we aan een mooie kerstactiviteit (info 
volgt!) en willen we meer activiteiten organiseren. Door de pandemie hebben we de laatste 
jaren weinig kunnen organiseren en doen. Dat zien we graag anders!  
   
Ook hebben we afscheid genomen van Monique Bruins, Liske Tordoir en Marit Brugging en 
hebben we nieuwe leden verwelkomd! Naast dat Christa Hilderink en Jacob Schieving 
(penningmeester) al lid waren, zijn vorig jaar Vera Lensen, Judith Wolters en Renée Struijk 
aangesloten. Vanaf dit jaar zijn ook Linda Kamphof, Ingeborg Meinen en Miranda Touwen lid 
van de ouderraad.  
 
Activiteiten organiseren we van de ouderbijdrage en met name van de opbrengst van het 
oud papier. Heel fijn als jullie hier allemaal een bijdrage in leveren door oud papier op te 
halen volgens het rooster. Ieder gezin met schoolgaande kinderen wordt hier één keer per 
jaar voor ingeroosterd. Alleen als iedereen hier gehoor aan geeft, kunnen we met deze 
inkomsten activiteiten blijven organiseren. Na afloop zorgen wij voor koffie, thee en wat 
lekkers!   
 
Naast een actieve ouderraad, hebben we ook een actieve 
werkgroep voor het schoolplein! En deze werkgroep zoekt 
versterking. Dus vind jij het leuk om mee te denken over de 
inrichting van het schoolplein en de handen uit de mouwen te 
steken, mail dan naar jannekevandewal@hotmail.com.  
 
Mocht je een idee hebben voor een leuke activiteit, schiet een 
van ons dan even aan op het schoolplein. We gaan er een mooi 
schooljaar van maken met elkaar!   
 
Hartelijke groet, De Ouderraad  
 
 

 

mailto:jannekevandewal@hotmail.com
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LEERPLICHTWET  -  VERLOFAANVRAAG 

 
In de Leerplichtwet 1969 is geregeld dat alle kinderen tussen 5 en 16 jaar naar school 
moeten. In de leerplichtwet staat ook dat u als ouders/verzorgers ervoor zorgt dat uw kind 
alle lessen op school volgt. De gemeente moet erop toezien dat alle leerplichtigen ook echt 
aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. 
Deze geeft informatie, advies en hulp aan ouders, leerlingen en scholen. 
 
De leerplicht vraagt ook om een volledige leertijd. Het is van belang, dat alle kinderen ’s 
morgens in de school om half 9 zijn gestart met de les. Dus de kinderen worden uiterlijk rond 
10 voor half 9 bij school verwacht. 
 
Uw kind kan wegblijven van school wanneer daar een goede reden voor is, b.v.: 
1.Ziekteverzuim. Altijd tijdig melden op school. Bij veelvuldig schoolverzuim kan overleg 
volgen met de schoolarts. 
2.Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis zoals een bruiloft of een 
begrafenis. Hiervoor vraagt u aan de directeur van de school om toestemming via een in te 
vullen verlofformulier. Deze liggen in de hallen van de school of kunt u via de website van de 
school downloaden. De directeur kan alleen volgens vastgestelde regels beperkt 
toestemming verlenen. Beslissingen over grote verlofaanvragen van bv meer dan 10 dagen 
liggen bij de leerplichtambtenaar.  
3.Heeft u werk waardoor u BESLIST niet op vakantie kunt tijdens de vastgestelde 
schoolvakanties? Dan kan uw kind met een werkgeversverklaring en met bepaalde regels 
soms toch vrij krijgen buiten de vastgestelde schoolvakanties om. Dit kan alleen bij hoge 
uitzonderingen! Niet aansluitend bij bestaande schoolvakanties. 
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaar is bereikbaar via telefoonnummer 140521 of via het emailadres: 
leerplicht@gemeentewesterveld.nl.   
 

 

 

 
VOORTGEZET ONDERWIJS 

 
De tijd gaat snel. Het is van belang, dat de kinderen van de groepen 7 en 8 tijdig en goed 
voorbereiden op een schoolkeuze voor na De Bosrank. Er worden door de scholen in de 
omgeving veel open dagen, online informatieavonden en meeloopdagen aangeboden. De 
ouders/verzorgers van de groepen 7 en 8 hebben een document gekregen met een 
overzicht. Verder is het van belang om de websites van de verschillende scholen in de gaten 
te houden.  
 



7 
 

Schooljaar 2022 – 2023         Nieuwsbrief Oktober 2022           OBS De Bosrank 
 

Daarnaast zullen de volgende scholen zich komen presenteren op onze eigen 
voorlichtingsavond in De Bosrank: 
 • RSG Stad en Esch: Diever, Beroepencollege Meppel en Lyceum Meppel  
• CSG Dingstede  
• RSG Tromp Meesters  
• CSG Eekeringe  
Dit zal plaatsvinden op maandagavond 14 november 2022. Hierover ontvangt u later nog 
bericht.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voor de schoolbibliotheek zijn wij op zoek naar enthousiaste ouders, die wel 

eens een keertje in de bieb mee willen helpen. Vooral de donderdag is op dit moment 

onderbezet. 

 

Wat zijn de werkzaamheden in de 

schoolbibliotheek? 

het begeleiden van de leerlingen in de 

schoolbibliotheek 

het innemen, uitlenen van de materialen via het 

computersysteem 

het opruimen van de boeken 

Tijden 

De bibliotheek is iedere dag geopend van 8.30 – 9.00 uur.  

Informatie en aanmelden 

U kunt zich aanmelden bij Wanda Baaiman: 

w.baaiman@talentwesterveld.nl Hierbij kunt u ook aangeven, op welke 

dagen/tijden u zou kunnen helpen.  

 

 

Lijkt het je leuk om in de schoolbibliotheek te helpen? 

mailto:w.baaiman@talentwesterveld.nl
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KINDERBOEKENWEEK 

 
Het thema van de kinderboekenweek 2022 is GI-GA-GROEN!  
Alles wat te maken heeft met dieren, planten, buiten zijn kan hierbij aansluiten. 
De kinderboekenweek begint op 5 oktober a.s. en eindigt op 16 oktober. 
Wij starten op donderdag 6 oktober, omdat we onze Talentdag hebben op woensdag 5 
oktober. 
 
Als startactiviteit is het volgende bedacht: 
De kinderen krijgen per tweetal een bingokaart. Op de bingokaart staan foto's die rondom 
de school zijn gemaakt. Dit zijn foto's van dingen die gemaakt zijn door mensen en foto's van 
de natuur rondom de school. Het gaat erom dat ze bespreken wat natuur is en wat door 
mensen gemaakt. Waarom is iets natuur.  
Voorlezen 
Leerkrachten lezen voor in andere groepen op dinsdag 11 oktober.   
Kinderen lezen aan elkaar voor op donderdag 13 oktober en vrijdag 14 
oktober.  
Lesbrieven bij prentenboeken/leesboeken 
Er worden verder veel leerzame activiteiten extra aangeboden met 
boeken en de school wordt ook versierd met Gi-Ga-Groen.  
Besteedt u in deze Kinderboekenweken thuis ook extra aandacht 
aan boeken met uw kinderen?  
 

 

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 INFORMATIE 
 

Tweedehands winterkinderkleding- en speelgoedbeurs  

op 7 en 8 oktober in de Veldkei. 

De werkgroep Kledingbeurs Havelte is blij te kunnen melden dat er weer een kleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd kan worden. Deze gezellige tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs wordt gehouden in ontmoetingscentrum “de Veldkei” te Havelte. 

De koopavond is op vrijdag 7 oktober 2022 van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Op zaterdag 8 oktober 2022 is de beurs geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur.  

Bezoekers ontvangen op zaterdag 10% korting op hun aankoopbedrag.  

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
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U vindt op deze beurs naast kleding ook een divers aanbod van tweedehands speelgoed. 
Heeft u zelf winterkleding van maat 74 t/m maat 188 of speelgoed in te brengen dan kunt u 
de daarvoor benodigde prijsenveloppe+ instructie tot vrijdag 30 september ophalen 
gedurende schooltijden bij de ingang 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 6 oktober 2022 van 19.00 tot 20.30 uur, eveneens in “de 
Veldkei”. Dit adres kunt u vinden op onze website.Raadpleeg onze website 
www.kledingbeurshavelte.nl voor meer informatie. We zijn ook te volgen via Facebook en 
Instagram: Kledingbeurs Havelte. 

 
Betreft: vrijblijvende aanmelding cursus blindtypen op deze school  
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
In samenwerking met de school van jouw kind, bieden wij bij voldoende interesse in maart 
2023 onze klassikale cursus van de Typetuin aan.  
Waarom blind leren typen? Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te 
kijken, hoe gaaf is dat? Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten 
op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het 
beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer je kind onder begeleiding leert typen van 
een type-coach.  
Meld daarom hier je kind vrijblijvend aan. De klassikale cursus van de Typetuin Bij de 
Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. Binnen 13 weken haalt 98% van de 
cursisten een typediploma. De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de houding en 
neemt de persoonlijke leerdoelen door. Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en 
spannende omgeving van de Typetuin begeleid de coach jouw kind ook op afstand. Ieder 
kind leert in zijn of haar eigen tempo. Na 7 weken al klaar voor het examen? Dan kan jouw 
kind de cursus al afronden. Liever wat langer door oefenen voor een hoger resultaat? Ook 
dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces!  
Praktische info  
Voor wie? Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8  
Startdatum 1e week maart, na schooltijd op school 
Wat heb je nodig? Thuis een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een 
internetverbinding. Tijdens de klassikale les wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin 
Prijs Deze wordt voor 2023 nog vastgesteld.  
Meld je kind vrijblijvend aan. Zodra wij in overleg met de school de cursus hebben ingepland 
ontvang je van ons als eerste bericht om je kind definitief in te schrijven. Vroegboekers 
ontvangen ook een aantrekkelijke korting.  
Meer info www.typetuin.nl/klassikaal  
Vrijblijvende aanmelding Meld je kind vrijblijvend aan via https://www.typetuin.nl/interest-
sign-up/  
Vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem contact met ons op via 
support@typetuin.nl of 013-5220579 (tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen).  
Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin 

 
 

http://www.kledingbeurshavelte.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal
https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/
https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/

