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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

                                    INHOUD NIEUWSBRIEF  
Kalender 

Voorwoord 

Schoolgids 

Beter Onderwijs Samen, BOS 

Ouderavond 22 nov.      

Het jaar van de molenaar – Sint Maarten feest 

Voortgezet onderwijs 

Fietsers afstappen op het plein 

Van de Medezeggenschapsraad 

 

 

 

KALENDER NOVEMBER 
Vr. 4 nov.  Dansvoorstellingen groepen 7-8 en 6A. 

Za. 5 nov. Pleincommissie op schoolterrein aan het werk.  

Ma. 7 nov. Dansvoorstelling groep 6B 

Di. 8 nov. MR vergadering 

Vr. 11 nov. St. Maarten feest bij de Molen in Havelte 

Ma. 14 nov. Dansvoorstelling groep 6A  

                                       Voorlichtingsavond VO voor ouders en leerlingen groepen 7 en 8 

Di. 15 nov. Oud papier 

Za. 19 nov. Kindermiddag De Molen in Havelte 

Di. 22 nov. Ouderavond voor alle ouders/verzorgers 

Do. 28 nov. Bakwedstrijd (Info volgt) 

Vr. 2 dec. Surprise kijkmiddag 

Ma. 5 dec. Sint op school 

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 dagen worden korter. Het is van belang dat de kinderen 
goed zichtbaar zijn in het verkeer. Goede verlichting, het 
dragen van hesjes; het kan van levensbelang zijn!   
We zijn op school bezig met het behalen van het Drents verkeers veiligheidslabel. We nemen 
deel aan activiteiten, zoals het volgen van de verkeersmethode ‘Wijzer door het verkeer’ de 
Verkeerskranten en de leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen.  
 
Op school organiseren we weer veel cultuur-activiteiten; Hip-hop, dans, zang, muziek; het 
mag weer na de vorige corona-jaren! We hopen, dat we geen corona-protocollen met codes 
oranje en rood in werking moeten stellen. De school swingt nu regelmatig weer vrolijk.  
 
Dinsdag 22 nov. is er om 20.00 uur een ouderavond op school. U komt toch ook? Kinderen-
Ouders en School; we zijn gezamenlijk verantwoordelijk! We hebben elkaar nodig in het 
belang van uw kind. 
 
Zaterdag 5 november heeft de plein-commissie gepland om werk te verrichten op de 
speelplaats. Misschien hebt u ook een uurtje tijd over om te komen helpen? Het wordt zeer 
zeker gewaardeerd! 
 
Het team vult in deze weken een Kanvas-leerlingenlijst in. Deze hoort bij de Kanjermethode, 
die we als Kanjerschool gebruiken. We beoordelen van ieder kind de mate van 
zelfvertrouwen, welbevinden en sociale vaardigheden. Met behulp van dit  Kanvas-Volg-en 
Adviessysteem kunnen we hulpvragen van groepen en individuele kinderen goed signaleren. 
Het is dan mogelijk om begeleiding op maat te bieden. De leerlingen vanaf groep 5 vullen 
zelf ook een signaleringslijst in. Opmerkingen en vragen van u over het gedrag van kind(eren) 
zijn altijd welkom bij ons. Samen verantwoordelijk voor het welzijn!  
 

En na november op weg naar de december-maand met veel 
gezellige activiteiten op school. Daarover later meer. 
         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

 
 

 
                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. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u 

de digitale schoolgids van OBS De Bosrank.  De moeite waard om te lezen!!  

  

http://www.vensters.nl/
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Voor dit schooljaar heeft het team deze verbeter-onderwerpen gekozen: 
 

 
 
In de afgelopen periode hebben we met het team aandacht geschonken aan het inzetten 
van acties gericht op executieve vaardigheden.  
Tot de kerst besteden we extra aandacht aan het verbreden en verdiepen van het 
rekenonderwijs.  
Donderdag 3 nov. krijgen we als team begeleiding met het aanbod van Topondernemers 
(vakken wereldoriëntatie).  
Woensdag 2 nov. maken we samen met een kunstenaar de aftrap met het aanbod van 
nieuwe tekenlessen.  
Daarnaast zijn we bezig met het maken van plannen op welke wijze we de visie vorm kunnen 
geven gericht op ouderbetrokkenheid. Ouders, die zich tijdens de vorige ouderavond 
hebben opgegeven voor het willen meedenken met ons, worden in de komende periode  
hiervoor benaderd. Wilt u ook met ons meedenken over verschillende ontwikkelingen op 
school? Geeft u zich dan hiervoor op bij Rita. (r.lorkeers@talentwesterveld.nl) Op deze wijze 
kunnen we op basis van gelijkwaardigheid samen verantwoordelijk zijn voor een positieve 
ontwikkeling van de kinderen.  
 

 
 

  
                       SCHOOLJAARPLAN 2022 – 2023         ‘OBS DE BOSRANK’ 

- Beter Onderwijs Samen - 

VERBETER-THEMA’S 
EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN 

Kennis en vaardigheden vergroten van leerkrachten en leerlingen gericht op executieve functies. 
 

REKENEN 
Samen met de kinderen onderzoeken en activeren we een werkwijze gericht op bevordering van het rekenplezier en de rekenresultaten.  

 
(BEGRIJPEND) LEZEN EN LUISTEREN 

Het aanbod en de aanpak afstemmen gericht op een hoge leesmotivatie met resultaten passend bij de ambities.  
 

WERELDORIENTATIE 

Kennis en vaardigheden van leerkrachten vergroten, die leiden tot een rijke oriëntatie op de wereld door de kinderen.   

PROCES-THEMA’S  

BEELDENDE VORMING  

Talentontwikkeling ontdekken en in aanraking komen met verschillende tekenmaterialen en tekentechnieken. 
 

ZICHT OP ONTWIKKELING (ZOO) 

Het optimaliseren van de gegevensanalyse, die zich vertaalt in een doelgerichte korte en lange planmatige cyclus.   

 

VISIE VORMEN GERICHT OP SAMENWERKING MET OUDERS EN OMGEVING 

Duurzaam gestalte geven aan de kwaliteit van de school als leer- en werkomgeving gericht op samenwerking met ouders en omgeving. 

SCHOLING  

Het Proces Communication Model (PCM) leren toepassen gericht op samenwerking Kinderen – Ouders - Team. 

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN 

mailto:r.lorkeers@talentwesterveld.nl


4 
 

Schooljaar 2022 – 2023         Nieuwsbrief November 2022           OBS De Bosrank 
 

 

 
                OUDERAVOND 

Dinsdag 22 november is een ouderavond gepland voor alle ouders. Het belooft een 
interessante avond te worden. Naast informatie van de Ouderraad en de 
Medezeggenschapsraad neemt Harry Velderman ons mee in 
informatie over: Het Brein in uitvoering. Harry Velderman is een 
bekende spreker op ouderavonden en heeft veel kennis over het 
brein van kinderen. De verschillende functies van de onderdelen 
van het brein komen aan de orde, de aanleg en de invloed van de 
omgeving hierop. U krijgt nog een uitnodiging met meer 
informatie over deze avond, maar de datum kunt u alvast 
noteren. Welkom!   
 

 
 
 

SINT MAARTEN      
EN HET JAAR VAN DE MOLENAAR 

Dit jaar worden alle molens in Nederland extra in de 
schijnwerpers gezet en elke maand is een provincie aan de 
beurt. Voor november is het de beurt aan Drenthe. Het is de 
bedoeling om dan extra activiteiten te gaan organiseren om 
de molens en molenaars onder de aandacht te brengen. 
 
Ze willen dit doen door een aantal kindgerichte activiteiten. 
Wat ze voor de kinderen van Havelte in gedachten hebben is 
o.a.: 
-Vrijdag 11 november; Feest Sint Maarten. De kinderen zijn 
van harte welkom met hun lampion bij de molen te komen. 
De onderbouw maakt op school hiervoor lampionnen. De 
bovenbouw zorgt voor lichtjes bij de molen. Uw kind komt toch ook?  
-Zaterdag 19 november; een kindermiddag ( van 13.00 uur tot 16.30 uur) rond en in de 
molen met interessante activiteiten! 

 
 
Daarnaast krijgen alle kinderen dinsdag 15 nov. een 
kleurplaat mee die ze op de 19e kunnen inleveren bij 
de molen. Hiermee zijn leuke prijsjes te winnen voor 
de mooiste kleurplaten in diverse leeftijdsgroepen.   
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                VOORTGEZET ONDERWIJS 
Het is van belang om op tijd te oriënteren op het vervolgonderwijs. Er worden door de 
Voortgezet onderwijs scholen veel open dagen, online informatieavonden en meeloopdagen 
aangeboden. De ouders/verzorgers van de groepen 7 en 8 hebben een document gekregen 
met een overzicht. Ook is het van belang om de websites van de verschillende scholen in de 
gaten te houden, want er komen steeds aanvullende activiteiten.  
Maandagavond 14 november wordt op De Bosrank door het Voortgezet Onderwijs een 
informatieavond aangeboden voor ouders en kinderen van de groepen 7 en 8. Tijd: 19.20 
uur tot 21.20 uur U kunt twee presentaties volgen. Zorg ervoor dat u op tijd bij de 
presentaties aanwezig bent. De eerste presentatie start om 19.30 uur. In de pauze is er 
koffie/thee en limonade.   

 
 

 
 FIETSERS AFSTAPPEN  
Wist u…dat dit bord op het schoolplein staat?  
Na schooltijd maakt o.a. de BSO gebruik van het schoolplein. 
Ook spelen er kleine kinderen met en zonder begeleiding van 
ouders. Het is vervelend als er kinderen zijn die met de fiets 
tussen de spelende kinderen door crossen. Wilt u ook uw kind 

wijzen op het verbod om op het schoolplein te fietsen? Op het plein kan vrij gespeeld 
worden zonder een ander tot last te zijn. Dat willen we graag zo houden! De fietsen horen in 
de fietsenstalling bij het schoolterrein. Dank voor de medewerking!  

 

 

                  
VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Op drie oktober hebben we een MR vergadering gehad. We hebben gesproken over de 
blijvende uitdaging van vervanging bij ziektes van leerkrachten. Omdat de Bosrank al extra 
formatie heeft, moet kortdurende vervanging zelf worden geregeld door school. En dat blijft 
een uitdaging en zorg. Verder heeft de MR aangegeven in het vervolg wat duidelijker te zijn 
over de keuze rond HVO/GVO in de groepen 6 t/m 8. Er bleek soms wat verwarring te zijn 
over gevolg wanneer een ouder geen keuze opgeeft bijvoorbeeld of bewust kiest voor géén 
HVO/GVO. Corona is weer onder ons. Iedere school is verplicht hiervoor een draaiboek te 
maken. Op basis van blauwdruk van Stichting Talent, hebben we akkoord gegeven op 
een draaiboek Covid voor de Bosrank. Tot slot hebben we besloten over het door het team 
voorgestelde (aangepaste) douchebeleid: “Advies om te douchen en anders een washandje 
mee te laten nemen zodat oksels en voeten gewassen kunnen worden”. 

 

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 

 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-

