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Agenda
1 september
2 september
8 september
23 september
24 en 25
september
28 september
Week 40

Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8
(19.30)
Informatieavond groep 1/2 (19.30)
Groep 6/7/8 voorstelling “Jongen en Yo” om 13.30 in
Havelte
Start Kinderpostzegelactie groep 6/7/8, leerlingen om
12.00 uur vrij
Meester Rolf afwezig i.v.m. studie
Democracity in Diever voor groep 7/8
Oudergesprekken

Even voorstellen… (1)
Mijn naam is Sanne Joenje en
ben geboren op 11 november
1966. Ik ben moeder van drie
dochters van 21,18 en 13 jaar
oud en woon samen met Ike
Visser in Frederiksoord.
Naast leerkracht ben ik
kindercoach
(www.puurkindercoachen.nl)
en heb een praktijk aan huis.
In mijn vrije tijd rijd ik met
mijn Friese paard Anne door de
Drentse bossen. Ook
organiseer ik graag samen met
Ike feesten en activiteiten voor jong en oud in en om onze Zweedse tipi
(www.puur-beleven.nl).
Mijn hart gaat uit naar kinderen!
En na 25 jaar werken op obs de Heidehoek in Vledderveen
(een school met Ervarings Gericht Onderwijs als concept) heb ik dan ook
heel veel zin om in Darp in groep 1 en 2 mijn loopbaan in het onderwijs te
vervolgen.
In groep 1 en 2 starten kinderen hun school carrière en het blijft prachtig
om deze kinderen te mogen volgen en begeleiden in hun leerproces!
Passend en kindgericht onderwijs is mij op het lijf geschreven! Ik bekijk
het kind graag in zijn totaliteit en niet alleen zijn bovenste 5 cm!
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Ik hoop er samen met de kinderen, ouders en collega‟s een mooi jaar van
te maken.

Even voorstellen… (2)
Ik ben Kim Hilberts, 22 jaar en ik woon in Uffelte. In
mijn vrije tijd sport ik veel en vind in het gezellig om
met vrienden af te spreken.
Het komende jaar mag ik juf zijn in groep 1/2 in Darp
en in groep 6/7 in Uffelte. Op maandag en vrijdag
ben ik te vinden in Darp, woensdag ben ik in Uffelte.
Ik ben afgestudeerd van de pabo in juni 2014, daarna
heb ik mijn gymbevoegdheid nog gehaald en ik ga nu
beginnen aan de master Special Educational Needs.
Als er vragen zijn, staat mijn deur altijd open.

Even voorstellen… (3)
Ik ben Anneke Smit. Ik ben 31 jaar en woon
samen met mijn vriend Ludo en onze dochter
Merel (1,5 jaar oud) in Tuk.
In 2008 afgestudeerd ben ik van de PABO.
Vanaf toen heb ik altijd voor de klas gestaan.
Ik heb op verschillende scholen gewerkt en heb
in alle groepen lesgegeven.
Dit schooljaar ga ik als IB‟er aan het werk op
OBS de Bosrank en OBS de Veldwikke. Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag en vrijdag.
Ik zal op maandag en vrijdag op de Bosrank aanwezig zijn en op dinsdag
op de Veldwikke.
Op donderdag ga ik studeren. Ik ga de Master SEN IB‟er/ zorgcoördinator
doen.
Met vragen kan je altijd bij mij terecht. Mijn deur staat voor je open.
Ik hoop er samen met het team, de kinderen en de ouders een goed jaar
van je maken.

Even voorstellen (4)
Hallo allemaal, mijn naam is Rosalie Mones. Dit jaar
werk ik binnen het onderwijsteam de Bosrank & de
Veldwikke. Op donderdag sta ik voor groep 2 in Havelte
en op vrijdagochtend voor groep 3/4/5 in Darp. Ook ben
ik nog werkzaam in Wapserveen op de dinsdag.
Naast mijn werk ga ik vanaf 3 september ook weer
studeren. Op de woensdag ga ik een Master SEN
taalspecialist en dyslexie volgen op Windesheim in
Zwolle.
In mijn vrije tijd lees ik graag en doe ik aan korfbal.
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Zo, even een indruk van mij.. Mochten jullie nog vragen hebben.. Stel ze
gerust.

Even voorstellen… (5)
Schoolmaatschappelijk werk De
Veldwikke en De Bosrank
Beste ouders/ verzorgers. Via deze
weg wil ik me graag aan u
voorstellen. Ik ben Theo Smit. Met
ingang van dit schooljaar ben ik
werkzaam als schoolmaatschappelijk
werker op De Bosrank in Havelte en
De Veldwikke in Darp. Daarnaast
werk op basisscholen in o.a. Vledder,
Wilhelminaoord, Wapserveen en
Uffelte. Ik doe dit werk al jaren met veel plezier.
Ik ben elke donderdagochtend aanwezig op De Bosrank. Als u vragen
hebt, neemt u dan contact met me op onderstaand e-mailadres en/ of
telefoonnummer. Natuurlijk mag u ook gewoon langskomen.
T 085 273 14 44
M 06 2243 6372
E t.smit@welzijnmw.nl

Oproep
We zouden binnenkort graag weer willen
starten met tutorlezen.
We zijn op zoek naar
vaders/moeders/opa's/oma's etc. die ons
willen helpen op dinsdagochtend van
8.30u. tot 9.00u.
Bij interesse kan er contact opgenomen
worden met juf Gerla of meester Allard.

Afwezig
Op donderdag 24 en vrijdag 25 september is meester Rolf afwezig i.v.m.
zijn studie. Op vrijdag 25 september wordt hij vervangen door juf Annelies
Mulder. Zij geeft op deze dag les in groep 6/7/8.

Aanwezigheid directie
Meester Simon is aanwezig op de Veldwikke op de dinsdag (hele dag) en
vrijdagmiddag. Op maandag en donderdag neemt meester Rolf de
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directeurstaken waar. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een gesprek op
een ander moment te plannen.

Schoolzwemmen
Anders dan in eerste instantie bericht is, hebben de
leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 niet drie keer
schoolzwemmen, maar vier keer. Dat betekent dat de
laatste keer schoolzwemmen niet op 4 september,
maar op 11 september is.
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Overige informatie uit Darp, Havelte e.o. (nieuws vanuit
verenigingen en organisaties)
Kinderkleding en Speelgoedbeurs Havelte
organiseert voor het 25e jaar
2e HANDS WINTERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS
2 Oktober 2015 (20.00 - 21.30 uur)
zaterdag 3 Oktober 2015 (9.00 - 10.00 uur)

Datum: vrijdag

Locatie: ontmoetingscentrum „de Veldkei‟ te Havelte.

LET OP: WIJ VIEREN EEN FEESTJE!!
WANT, WE BESTAAN 25 JAAR!
EN DAAR ZIJN WE SUPERTROTS OP…
HOU DAAROM ONZE FACEBOOKPAGINA EN WEBSITE
GOED IN DE GATEN VOOR LEUKE ACTIES.
Wilt u zelf kleding - van maat 74 t/m maat 188 - of speelgoed inbrengen dan
kunt u de daarvoor benodigde prijsenveloppe + instructie ophalen vanaf
Dinsdag 1 September 2015 gedurende schooltijden bij de kleuteringang van
OBS de Bosrank in Havelte. Er is een maximale uitgave van 150 prijsenveloppen.
Alle kleding en speelgoed dient uiteraard geprijsd, schoon en compleet te worden
aangeleverd.
Het inbrengen is op donderdagavond 1 Oktober 2015 van 19.00 tot 20.30
uur, eveneens in “de Veldkei”.
Fb:Kledingbeurs Havelte
Twitter:@Kledinghavelte
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Kinderkoor De Notendop
Correspondentieadres: Molenkampweg 18, 7971 BN Havelte
Kinder.jeugdkoor.denotendop@gmail.com

Hou jij ook zo van zingen? Kom dan eens een kijkje nemen bij De Notendop!
De Notendop is het enige kinderkoor in de gemeente Westerveld en staat onder
leiding van dirigente Marjolein Hessels.
Naast het aanleren van leuke liedjes doen we spelletjes en oefeningen om het
muzikaal gehoor te ontwikkelen. Ook leren kinderen noten lezen en is er
aandacht voor houding, articulatie en ademhalingstechnieken.
De repetities zijn één keer per week in het muzieklokaal op OBS de Bosrank.
Daarnaast treedt het koor geregeld op, naast het jaarlijkse zomer- en
winterconcert wordt het koor met regelmaat gevraagd om op te treden in de
omgeving.
De repetities beginnen in week 37, dus na het Volksfeest.
Je mag vrijblijvend de eerste 2 keer meedoen, daarna besluit je of je lid wilt
worden!
Lestijden:
Groep 2, 3, 4, 5: woensdag van 13.30 tot 14:15 uur
Groep 6, 7 en 8: maandag van 15:45 tot 16:45 uur
Jeugdkoor Notice (voortgezet onderwijs) donderdag van 18:30 tot 19:45
Momenteel wordt aan onze website gewerkt, maar voor meer informatie kunt je
alvast een kijkje nemen op onze Facebookpagina.
Met muzikale groet van het bestuur,
Kinderkoor De Notendop / Jeugdkoor Notice
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