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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 

                                    

                      INHOUD NIEUWSBRIEF  
                                         Kalender 

Voorwoord 

Kerstbomenactie 

Sint en Kerst 

Leerkrachtbezetting 

Van de MR 

Info over de Meergroep 

Kerstversiering 

                           Leerling- en Ouderarena 

 

 

 

KALENDER DECEMBER 
Do. 1 dec.  Samenwerking lln. op het plein met de pleincommissie en IVN  

Vr. 2 dec. 15.30 – 17.30 uur; Kijkmiddag op school voor iedereen die maar 

belangstelling heeft. 

Ma. 5 dec. Hij komt…..hij komt…….feest op school! 

Di. 6 dec. Ellen Dekker in de bovenbouw 

Do. 15 dec. Oud papier 

Ma. 19 dec.  Medezeggenschapsraad overleg 

Do. 22 dec.  Kerstfeest op school 

Vr. 23 dec.  Kinderen vanaf 12 uur vrij 

Za. 7 jan. Kerstbomenactie bij school!! 

Ma. 9 jan. Start school in het nieuwe jaar 2023 

 

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  

 
Dinsdag 22 november hadden we een goed bezochte ouderavond op 
onze school. Fijn; een positieve betrokkenheid bij school heeft een stimulerend effect op het 
team. Nadat de OR en de MR verslag hadden gedaan over het afgelopen jaar hebben we 
geluisterd naar ‘Brein en opvoeding’ van Harry Velderman. Hierin werd oa onderstreept dat 
het van belang is, dat ouders en school goed communiceren met elkaar.  ‘Als ’t hoofd van de 
kinderen vol zit, kan er op school niet meer zoveel bij in.’ Dat is dan goed om te weten van 
elkaar, zodat we hiermee rekening kunnen houden. 
 
In de bovenbouw kunnen de leerlingen een extra steuntje gebruiken in het opgroeien 
richting puberteit. Er wordt aan de kinderen een hoge mate van weerbaarheid, 
zelfvertrouwen en het kunnen omgaan met groepsdruk gevraagd. Als team hebben we 
gekozen voor de hulp van een docent psycho-fysieke weerbaarheid. Ze komt in iedere 
bovenbouwgroep 4 lessen verzorgen. 
  
En dan nu een maand met veel gezelligheid in school. De ouderraad helpt weer met alle 
festiviteiten. De school wordt versierd in Sint-en kerststijl door ouders!  
Samen sterk; dank je!  
 
We gaan er mooie weken van maken. Via Parro krijgt u uitleg van de 
activiteiten. We wensen u en de kinderen samen een fijne tijd met 
lichtpuntjes toe.  
         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend! 

 

 

 

 
                KERSTBOMENACTIE 
 
De schoolpleincommissie van de Bosrank gaat begin jaar 2023 weer een 

kerstboomactie organiseren. Voor elke ingeleverde kerstboom kunnen we €1,00 verdienen. 
De bomen zullen worden afgevoerd naar het afvalbrengstation in Havelte. De opbrengst zal 
de commissie gebruiken om het schoolplein nog mooier te maken! 
De kerstbomen kunnen vrijdagmiddag 6 januari 2023 gebracht worden naar de grote 
parkeerplaats tegenover school. Meer informatie zal in de nieuwsbrief van januari worden 
vermeld. 
We kunnen bij deze actie alle hulp gebruiken, dus wil je je handen uit de mouwen steken of 
heb je een aanhanger of trailer beschikbaar, laat het dan vooral weten aan één van de 
commissieleden of via een e-mail (susanlucas2506@gmail.com). 
 

mailto:susanlucas2506@gmail.com
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                SINT EN KERST 

SINT:  
Nadat Sint en zijn pieten zaterdag 26 november in Havelte waren 
aangekomen zijn de bakpieten thuis flink aan het bakken geslagen. Heel de Bosrank bakte! 
Maandag 28 november kwamen de prachtigste baksels in school. De pieten hebben 
geproefd en geproefd…er was zoveel lekkers, dat het super moeilijk was om de winnaars te 
kiezen! 
Vrijdag 2 december worden de surprises in de bovenbouw uitgestald en de andere lokalen  
mooi versierd voor het Sinterklaasfeest op maandag 5 december. We nodigen hierbij alle 
belangstellenden uit om vrijdag 2/12 tussen half 4 en half 6 een kijkje te komen nemen in de 
school. De ranja, koffie en thee staan klaar. Welkom!!  

Maandag 5 december hopen we dat Sinterklaas OBS De Bosrank kan vinden. Om half 9 gaan 
we klaar staan op het plein … spannend! U wacht toch ook even op het plein om te kijken of 
Sint wel komt op De Bosrank? Welkom! 
 
KERST:  
Donderdag 22 december gaan we op school met alle kinderen genieten van een kerstontbijt. 
Daarna gaan we de hele dag gezellige kerstactiviteiten doen. De informatie hierover wordt 
binnenkort op Parro gezet. We proberen ieder jaar de kerstactiviteiten af te wisselen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMMmmmmm……….. 
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                LEERKRACHTBEZETTING 

Annemieke Waninge (Groep 1-2B) start maandag 19 december 2022 met haar 
zwangerschapsverlof. We wensen haar alle geluk in de komende tijd. 
Erica Gelderblom (uit Steenwijk) gaat haar 4 dagen per week vervangen 
en de vijfde dag komt Jolanda/Wessel in deze groep.  
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, graag stel ik me aan jullie voor. 
Mijn naam is Erica Gelderblom, ik ben 55 jaar en woon sinds augustus in 
Steenwijk. Ik ben geboren en getogen in Utrecht en getrouwd met Freek. 
Samen hebben wij drie kinderen; Marieke, Willemijn en Wouter. Zij 
wonen nu alle drie ‘op kamers’ wat ons mede deed besluiten te verhuizen 
naar een omgeving met meer ‘rust en ruimte’. Dat is Steenwijk geworden, en daar zijn we 
heel blij mee! In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en te ‘rommelen in huis en tuin’. 
Daarnaast is het wandelend of fietsend ontdekken van Overijssel, Drenthe en Friesland ook 
erg leuk om te doen.                                                                                                                  
Al bijna 33 jaar werk ik met veel plezier met kinderen in groep 1/2. Ik vind het erg leuk dat ik, 
m.i.v. 19 december, juf Annemieke mag gaan vervangen tijdens haar 
zwangerschaps/bevallingsverlof. Hopelijk maken we er met elkaar een leuke en leerzame tijd 
van! Ik zie er naar uit jullie binnenkort te ontmoeten!   
Hartelijke groet, Erica                                                                                                                
 
Jolanda van Nuil (Groep 4) start maandag 6 februari met haar zwangerschapsverlof.  
Ramon Mones (Groep 7-8 B) start in het nieuwe jaar met zijn werk voor de NT2 groep in 
Dwingeloo. De datum hiervan is op dit moment nog niet helemaal zeker. Wel weten wij, dat  
voor beide teamleden goede vervanging is geregeld. Binnenkort kunnen we u meer 
duidelijkheid geven over data en personen. 
 

 

                  
VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De afgelopen periode hebben we binnen de MR de resultaten van 
de tevredenheidspeiling besproken. Vanuit de ouders kwam o.a. naar voren dat de 
tevredenheid minder was over de ouderavonden. Mogelijk dat dit te maken heeft met de 
coronaperiode. Dergelijke ouderavonden waren helaas lange tijd niet of nauwelijks mogelijk. 
Andere aandachtspunten uit de peiling zijn óf te verklaren óf worden in het komende jaar 
opgepakt. We hopen dat de respons volgende keer (onder ouders) nog wat hoger wordt. En 
dat we uit de resultaten mooie verbeteringen zien.  
We hebben verder gesproken over de NT2 klas (onderwijs voor kinderen die het Nederlands 
niet als moedertaal hebben) die in Dwingeloo wordt opgezet. En de mogelijke gevolgen voor 
de Bosrank. Inmiddels weten we dat Ramon Mones voor deze NT2 klas heeft gekozen en er 
een vacature is ontstaan op onze school. Tot slot hebben we samen met de OR een 
mooie ouderavond kunnen organiseren (22 november) waarin we als MR hebben kunnen 
terugkijken op het afgelopen jaar. Maar bovenal een mooie reis door het brein van onze 
kinderen hebben kunnen maken. 
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INFO OVER DE MEERGROEP 

Wat is dat? Hoe verloopt de plaatsing en waarom?   
 
Op 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.   
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KERSTVERSIERING 

Beste ouders/verzorgers, 
Volgende week gaat de Sint weer terug naar Spanje en is het tijd de school in kerstsfeer te 
brengen. Heb je nog kerstversiering liggen dat je niet meer gebruikt en dat nog wel in goede 
staat is? Dit is welkom op school! Denk hierbij aan lichtjes, slingers, beeldjes voor een 
kersttafel, kerstmannen etc. (GEEN glas of breekbare spullen). Belangrijk is dat de spullen 
heel zijn en niet gemakkelijk kapot gaan. De spullen kunnen dinsdag (6/12) of woensdag 
(7/12) meegegeven worden, de leerkrachten zorgen ervoor dat deze op de juiste plek op 
school terecht komen. Woensdagavond 7 december gaan we om 19.45 uur met elkaar de 
school versieren. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Meld je dan aan via Parro. 
Hartelijke groet, De ouderraad 

 

 

 
 BETER ONDERWIJS SAMEN; LEERLING- EN OUDERARENA 
Deze week hebben we weer een leerling-arena in school georganiseerd. Een leerling-arena? 
Wat is dat en waar is zo’n arena voor? Het is een gespreksvorm om als lerarenteam de 
leerlingen te betrekken en feedback te vragen over onderwijs-gerelateerde onderwerpen. 
Zo’n acht tot tien leerlingen zitten in een binnenkring met een leerkracht. De rest van het 
lerarenteam zit erom heen en mag alleen luisteren. Leraren dragen van tevoren 
onderwerpen aan waarover ze de mening van leerlingen willen horen. De antwoorden van 
de leerlingen gebruikt het schoolteam om tot verbeterideeën te komen.  
 
Als team hebben we in deze periode van 8 weken als doel gekozen om het rekenonderwijs te 
verbeteren. We hebben in de leerlingarena vragen gesteld aan een groep kinderen om ons 
duidelijkheid te geven welke behoeften de kinderen tijdens de rekenles hebben. Waardoor 
kunnen ze met nog meer plezier rekenen? Welke hulp vinden ze prettig en wat juist niet? 
Wat werkt en wat niet. We ervaren de antwoorden altijd als heel bruikbaar voor het team. 
 
Ennnn… deze week zijn we op een avond ook gestart met een ouderarena!  Op deze wijze 
hebben we feedback gekregen over enkele schoolzaken; wat werkt goed, waar moeten we 
mee stoppen en wat kan beter. Vorig schooljaar hadden we tijdens een ouderavond 
gevraagd aan de ouders wie met ons mee wil denken om het onderwijs op De Bosrank nog 
mooier te kunnen maken. De ouders die zich hadden opgegeven hebben we gevraagd om 
voor een ouderarena op school te komen. We hebben zinvolle informatie gekregen over bv 
de oudergesprekken, portfolio-map, zichtbaarheid op school, de communicatie, etc., etc.  

Een ouderarena; het was nog even wennen voor iedereen, maar 
we hebben het als heel waardevol ervaren! Dit gaan we graag 
uitbreiden. Dus wie met ons mee wil denken hoe we onze school 
nog beter kunnen maken; geeft u zich hiervoor op bij het 
schoolteam! Het wordt gewaardeerd!   
 SAMEN STERK!  
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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 

 

 

 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-

