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NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 

                                    INHOUD NIEUWSBRIEF  
Kalender 

Voorwoord 

Scholingen team 

Van de Medezeggenschapsraad 

Leerkrachtbezetting 

Kerstbomenactie 

Andere informatie 

 

KALENDER JANUARI 
Za. 7 jan. Kerstbomenactie bij school 

Ma. 9 jan. Start van het nieuwe jaar 2023 

Wo. 11 jan. Luizenpluizers op school 

di. 17 jan. Oud papier (en Ellen Dekker in de groepen 7-8) 

Ma. 30 jan. MR overleg 

Di. 31 jan. Ellen Dekker in de groepen 7-8 

 

Vr. 3 febr. Leerkracht Jolanda gaat met zwangerschapsverlof 

Do. 23 febr. Portfolio mee naar huis 

Vr. 24 febr. Kinderen vrij van school ivm studiedag 

Do. 20 april Eindtoets Route 8 voor de groep 8 leerlingen 

Ma. 15 mei Schoolfotograaf 

Di. 30 mei Kamp groepen 7-8 

Vr. 7 juli Schoolreisjes groepen 1 t/m 6 
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VOORWOORD  

 
Kerstfeest.  
Een bedankje voor de ouders, die de school zo mooi in kerstsfeer hebben gebracht! Fijn! 
De werkgroep ‘Kerst op school’ heeft een afweging gemaakt op welke wijze we het meest 
tegemoet komen aan de behoeften van de kinderen hoe we dit jaar het kerstfeest gaan 
vieren. Dit jaar is gekozen voor een rustige intieme versie met een kerstontbijt en gezellige 
activiteiten in de eigen groep. Als ouder bent u van harte welkom om ‘smorgens bij de 
inloop even sfeer te komen proeven in de school. Om kwart voor 9 gaan de deuren van de 
groepen dicht, zodat iedere groep kan starten met het ontbijt.   
Daarna worden er kerstkaarten en lichtjes geknutseld en spellen gespeeld in de groepen.  
Wist u, dat de kerstkaarten die de kinderen donderdag op school maken en verspreid 
worden onder ouderen in Havelte gesponsord zijn door de OR en drukkerij J&J uit Havelte? 
Ouders; alvast bedankt voor uw medewerking aan de hapjes voor het ontbijt, ‘maak ’t niet te 
gek; klein maar fijn!’ Vrijdag om 12 uur start voor de hele school de kerstvakantie. 
 
Januari; een maand waarin de Cito-toetsen worden afgenomen op school. Waarom doen we 
dit ook alweer? Als team kunnen we dan analyseren welke kinderen welk aanbod moeten 
krijgen in de komende periode. Ook kunnen we groepsopbrengsten bekijken wat ook weer 
een planning gaat opleveren wat nog meer of minder aandacht nodig heeft in de komende 
tijd. Het is voor ons van belang dat de kinderen hierbij fit en goed uitgeslapen op school 
komen. (Op dit moment maken veel kinderen een vermoeide indruk.) 
Dit schooljaar wordt de eindtoets Route 8 voor de groep 8 leerlingen afgenomen op 
donderdag 20 april.  
 
Het zijn (soms) donkere tijden. 
Er is oorlog in verschillende landen, stikstofcrisis, energiecrisis, armoede, inflatie, enz. 
En tóch…  
Tóch lukt het jullie om er te zijn voor de kinderen. 
Om ze te helpen in groei en ontwikkeling. Om ze houvast en warmte te geven. Om er te zijn 
voor elkaar.  
Wij zijn trots dat wij daaraan mogen bijdragen. 
We proberen het onderwijs goed te regelen. Omdat wij kinderen (en hun volwassenen) een 
mooie toekomst wensen. Een leven met oog voor de grote en kleine lichtpuntjes. Dat we 
naast alle zorgelijke berichtgevingen toch ook vooral kunnen genieten van positieve dingen 
om ons heen. Als schoolteam wensen we alle kinderen met hun ouders/verzorgers alvast 
een goed jaar 2023!  
 
We hopen alle kinderen (en ouders) maandag 9 januari weer te begroeten op school. 
         

Van het enthousiast TEAM BOSRANK 

Ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend!  
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpelgrimshuis.nl%2Fkerst-diner-brunch-buffet%2Fkerst-brunch%2F&psig=AOvVaw3GRjbTCSH2s7aY2cEJNNmr&ust=1606832043474000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjPkYO6qu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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                SCHOLINGEN TEAM 
 

Je bent nooit uitgeleerd! Dat blijkt wel op OBS De Bosrank. We leren allemaal iedere dag ! 
 
Als team hebben we dit schooljaar een PCM scholing en begeleiding op het gebied van 
Topondernemers.  
PCM staat voor Process Communication Model. Waar de een makkelijk praat, is de ander 
beter in luisteren. En toch kost het vaak moeite om écht contact te maken. Het Process 
Communication Model leert ons hoe we onze communicatiestijl kunnen aanpassen aan de 
voorkeuren van de kinderen en anderen. Zo halen we het beste naar boven in elk gesprek en 
elke situatie. En benutten we ieders kwaliteiten. 
Topondernemers staat voor het vak wereld oriëntatie. Vroeger was dit voornamelijk 
aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Topondernemers is vernieuwd en heet nu 
Topontdekkers. Het is nog zoeken wat we wel/niet gaan aanschaffen. 
 
Ook is dit schooljaar door veel teamleden gekozen voor individuele scholing. Voorbeelden 
hiervan zijn: 
Michiel en Jackeline: Specialist werken aan gedrag. 
Jill en Ramon: Opleiding  coördinator wetenschap en techniek. 
Rita: Opleiding Inzicht in invloed.  
Joke: Leraarondersteuner 
Gerla en Jeroen: Begeleiding Lean in school. 
En veel teamleden volgen de bijscholingen van de Kanjertraining-licenties en cursussen van 

de Talentacademie. 
 
Kortom ‘Een leven lang leren’ om als school alle kennis en 
kunde in huis te hebben om tegemoet te kunnen komen aan 
de eisen van deze tijd.  
 

 
 

                  
VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 
In de MR hebben we de personeelswisseling besproken n.a.v. het vertrek van Ramon 
Mones. De MR is blij dat het gelukt is goede opvolgers te vinden. Verder blijft vervanging bij 
ziektes een grote uitdaging. Het is echt te danken aan de flexibiliteit van het team dat er 
keer op keer toch weer een oplossing wordt gevonden. Tot slot hebben we 
de ouderarena besproken, afgelopen 30 november. Deelnemende ouders en het team 
vonden het een hele mooie manier om betrokkenheid van ouders bij de visie en het reilen 
en zijlen van de school te vergroten. Het team is nu aan de slag met de uitkomsten.  
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                LEERKRACHTBEZETTING 
 

Jolanda van Nuil (Groep 4) start maandag 6 februari met haar zwangerschapsverlof. Alvast 
alle geluk gewenst! Chanthal van der Drift (uit Meppel) gaat haar 4 dagen per week 
vervangen en de vijfde dag is nog wat onzeker wat invulling betreft. Chanthal is een ervaren 
leerkracht.  
 
Hieronder stelt zij zich aan u voor:  
Graag wil ik me via deze weg voorstellen. Ik ben Chanthal van der Drift en woon sinds juli 
2021 in Meppel. We hebben twee heerlijke kinderen van 10 en 13 jaar oud. Ik hou heel erg 
van skiën, padellen, fietsen, wandelen, sporten in het algemeen en ben in het weekend coach 
van het hockeyteam van onze zoon. Met ons gezin hebben we op aardig wat plekken 
gewoond alwaar ik mijn werk- en 
levenservaring heb opgedaan; ooit in 
Zoetermeer begonnen in groep 7/8. Daarna 
heb ik 8 jaar op een school gewerkt in Delft. 
Vervolgens mocht ik 6 jaar Nederlandse lessen 
geven en implementeren in Dubai bij 
LanguageOne. Waarna ik een jaar een groep 8 
heb mogen lesgeven in Scheveningen. 
Momenteel ben ik werkzaam in het 
nieuwkomersonderwijs aan Oekraïners in 
Meppel in de bovenbouw.   
Als ik mijzelf mag omschrijven als leerkracht 
dan zou ik noemen: enthousiast, gedreven, passievol, leergierig, hart voor de kinderen. Ik heb 
er zeer veel zin in om te streven naar een leerzaam jaar, waar iedereen uiteindelijk met een 
fijn gevoel op terug kan kijken. Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust langs bij groep 
4.   
 
Ramon Mones (Groep 7-8 B) start rond 1 februari met het werk voor de NT2 groep in 
Dwingeloo. Arnold Willems (uit Uffelte) gaat hem fulltime vervangen.  
 
Even voorstellen: Arnold Willems  
Beste ouders,  
Vanaf 1 februari 2023 ga ik aan het werk op OBS de Bosrank. Ik wil mij daarom alvast aan 
jullie voorstellen. Ik ben Arnold Willems, 49 jaar en woon in Uffelte. 
Samen met Leonie heb ik twee kinderen; dochter Anna van 17 jaar en 
zoon Thom van 13 jaar.  
In mijn vrije tijd zit ik graag op de mountainbike en sta ik regelmatig op 
het voetbalveld.  
Ik heb de Pabo in Meppel afgerond en daarna vele jaren gewerkt voor 
stichting Kits Primair. Eerst in Beilen op de Harm Smeengeschool en de 
laatste zes jaren in Hijken op ’t Hieker Nust.  
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan in groep 7/8 op de Bosrank! 
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Erica (groep 1-2b), Arnold (7-8b) en Chanthal (4) wensen we veel geluk in onze school. Ze 
stellen zich graag aan u voor in de komende tijd, dus kom gerust binnen voor een praatje. 
We zijn blij dat er mensen zijn komen solliciteren op de vacature en dat we keuze hadden uit 
goede onderwijsmensen met hoge kwaliteiten.  
 
Ramon bedanken we voor zijn inzet in de afgelopen 5,5 jaar op De Bosrank. Ramon heeft in 
de afgelopen jaren vooral gewerkt in de bovenbouw. Zijn bijdrage op het gebied van het ICT 
onderwijs en ontwikkeling in het rekenonderwijs was groot. Daarnaast was zijn inzet ook 
groot bij musicals en toneel. Ramon was een trouw lid van de MR. We wensen Ramon een 
goede tijd toe in Dwingeloo en hopen dat deze uitdaging hem voldoening gaat bieden.   
 

 
 

 
                KERSTBOMENACTIE  

 

Zet de oude kerstboom klaar 
De opbrengst is voor basisschool De Bosrank dit nieuwe jaar! 
 
De schoolpleincommissie van de Bosrank gaat begin 2023 weer een kerstboomactie 
organiseren. Voor elke ingeleverde kerstboom kunnen we €1,00 verdienen. De opbrengst zal 
de commissie gebruiken om het schoolplein nog mooier te maken! 
De kerstbomen kunnen vrijdagmiddag 6 januari tussen 13.30 uur en 16.00 
uur gebracht worden naar de grote parkeerplaats tegenover school.  
En, we zullen een ronde door de Meerkamp rijden om kerstbomen op te 
halen. Zorg dat de boom vóór 13.30 uur aan de weg ligt dan halen wij hem 
op. Informeer ook je buren zodat we nog meer bomen kunnen inzamelen. 
Zegt het voort! 
Heb je een initiatief met de straat/buurt of wil je meer informatie dan kun 
je altijd contact opnemen met één van de commissieleden of via een e-mail 
(schoolpleincommissiedebosrank@gmail.com).  
 

 
 

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 

 

 

ANDERE INFORMATIE 

 

https://debosrank.talentwesterveld.nl/-
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15 januari 2023         Muzikale middag Oud & Nieuw 
Op 15 januari treden de Sing Kids op. Samen met Swingband Havelte en de dansgroep van 
Dansstudio Dans en Energie is er een muzikale middag met als thema: Oud & Nieuw. U 
wordt verrast met oude en nieuwe muziek, zang en dans. We bieden een hartverwarmend 
en energiek programma en proosten op het nieuwe jaar.  
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 15 januari in de grote 
zaal van de Veldkei, Veldkamp 77, Havelte. 
Aanvang 14:30 uur - zaal open vanaf 14:00 uur. 
Toegang € 7,50, inclusief een consumptie in de pauze. 
Kinderen en jeugd tot 18 jaar hebben gratis toegang. 
Kaarten zijn te koop aan de zaal, maar reserveren kan door een mail te sturen aan 
swingbandhavelte@gmail.com 
Voor meer informatie:  https://www.swingbandhavelte.nl/swingband-havelte-speelt 
  

 

 

Ruim 100 kinderen naar Bach’s Boerencantate 

Meer dan 100 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Ten Darperschoele uit Wapse, de 

Storkschool uit Dwingeloo en de Bosrank uit Havelte bezochten donderdag 24 november ‘De 

Boerencantate’ van Johann Sebastiaan Bach. Deze komische mini-opera werd speciaal voor 

hen uitgevoerd in Dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo en in Dorpshuis De Veldkei in 

Havelte. De uitvoeringen werden georganiseerd door PodiumParel Westerveld, in 

samenwerking met Cultuurklik.  

De voorstelling was voor de leerlingen 
een heel toegankelijke ervaring met 
klassieke muziek op hoog niveau. De 
musici die deze cantate uitvoerden 
hebben alle vier op veel nationale en 
internationale podia gespeeld.  
In de zomer van 2021 is deze cantate 
door dezelfde musici voor het algemene 
publiek uitgevoerd op twee Westerveldse 
boerenerven: in Wapserveen en in 
Eemster. 
 
PodiumParel Westerveld is een nieuwe 

organisatie, die het reeds bestaande culturele aanbod in Westerveld wil verbreden. Zij richt 

zich vooral op muzikale, theatrale en literaire activiteiten. Voor meer informatie: 

podiumparel.nl en voor contact: info@podiumparel.nl. 
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