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VOORWOORD
Alweer bijna herfstvakantie! Het is een
bijzondere tijd hier op school met onze
kinderen.
We zijn volop bezig met vernieuwingen
vanuit BOS, Beter Onderwijs Samen!
BOS; onze gekozen missie-visie door het
onderwijsteam De Boswikke van De Veldwikke en De Bosrank.
Hieronder twee borden als voorbeelden waarop te zien is waarmee
we in deze periode aan de slag zijn.

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN

De leerlingen werken als groep 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. Er is een verbeter- cultuur van: ‘Iedere dag samen een beetje
beter!’
Op de verbeterborden van het
team werken we in deze
periode aan het doel: Alle
leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte ervaren een
planmatig beredeneerd aanbod
binnen 8 weken. Via o.a. kindgesprekken luisteren we naar
de inbreng van de kinderen om
te kunnen checken in hoeverre
we hiermee vooruitgang
boeken.
We wensen iedereen alvast een goede herfstvakantie! De kinderen hebben het verdiend!
Team: Boswikke
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COVID-19
Een spannende tijd. We doen al het mogelijke op school om ervoor te
zorgen, dat we het virus buiten de deur houden. Liever te voorzichtig, dan
achteraf zeggen: “hadden we maar….”. Nu de druk weer toeneemt laten
we weer minder externe mensen in school. Er wordt weer meer gepoetst
en vaker handen gewassen. Ouders mogen alleen na een afspraak de
school in.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit een bericht vanuit Stichting Talent
Westerveld over de ventilatie maatregelen in de schoolgebouwen. Het is fris op school door
al het ventileren; een warme trui voelt goed!

Medezeggenschapsraad
Theo en Laura hebben samen met
Jolanda en Anneke hun debuut gemaakt als medezeggenschapsraad in het overleg met de
OMR van het onderwijsteam De Boswikke en in het overleg met de Voorzitter van College
van Bestuur van Stichting Talent Westerveld. We maken er het beste van!

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag ochtend hebben wij op de Bosrank
op feestelijke wijze de opening van de
Kinderboekenweek gevierd.
Alle leerlingen kwamen samen in de gymzaal
waar een voorstelling door de meesters en
juffen werd verzorgd.
Hierin werd het thema van dit jaar bekend
gemaakt “en toen”.
In beide scholen zijn wij de komende tijd actief
met de thema’s die hierbij passen.
We zijn bezig met de tijd van de dinosauriërs,
We verdiepen ons in de tijd van de ridders en
kastelen, Grieken en Romeinen en met de VOC.
Hoewel sommige activiteiten dit jaar in een wat
ander jasje worden gestoken, zijn wij
onveranderd enthousiast om ook deze
Kinderboekenweek het leesplezier van alle
leerlingen te verhogen!

3

ENGELS
Dit schooljaar gebruikt onze school een nieuwe methode
voor Engels in alle groepen: Stepping Stones Junior. Wij
zijn erg blij met deze methode. We hadden graag eerder
gestart met deze methode, maar dat lukte nog niet,
omdat we ook al een nieuwe methode voor Rekenen en andere vakken hadden gekozen. We
moeten natuurlijk verantwoorde keuzes maken in nieuwe ontwikkelingen en aanschaf.
Wat is Stepping Stones Junior
Stepping Stones Junior is de nieuwste methode Engels voor het basisonderwijs van
Noordhoff. Deze methode sluit aan op Stepping Stones, de grootste methode Engels voor
het voortgezet onderwijs. De kans is groot dat uw dochter of zoon bij de overstap naar het
voortgezet onderwijs ook les krijgt volgens deze methode. Uw kind heeft daarmee een
voorsprong, omdat hij of zij al gewend is aan de manier van leren zoals deze in de junioreditie wordt aangeboden.
Kenmerken
Stepping Stones Junior biedt alle handvatten en materiaal voor goede én leuke lessen
Engels. Of je met boeken of digitaal werkt: met een rijk taalaanbod en afwisselende
werkvormen krijgt uw kind interactieve en motiverende lessen.
De leerkracht geeft eenvoudig en stapsgewijs Engels. De nadruk in de lessen ligt op leren
communiceren, waarbij geldt doeltaal is voertaal. Dit betekent dat de leerkracht de hele les
in het Engels geeft. De rijke taalomgeving in de methode, de speelse
manier en een veilige leeromgeving stimuleren kinderen om Engels te
gaan praten.
De methode past bij de belevingswereld van kinderen. Zo heeft elke les
bijvoorbeeld een pakkend filmpje waarin Engelstalige leeftijdsgenoten
met elkaar communiceren. Kinderen krijgen op deze manier een
uitgebreide woordenschat en zelfvertrouwen in het spreken van een
andere taal. Een uitstekende basis waarmee ze hun taal kunnen
uitbreiden in de brugklas en daarna.

PERSOONSGEGEVENS IN PARNASSYS
In parnassys staan de gegevens van de kinderen en ook de telefoonnummers waarmee we
jullie kunnen bereiken. Ook is hier ruimte om noodnummers op te geven. Als er iets is met
een kind en we willen iemand bereiken proberen wij altijd eerst (beide) ouders te bereiken.
Als zij niet opnemen, bellen we de nummers die zijn opgegeven bij de noodnummers. Nu
geven sommige ouders hun eigen nummers nog op bij de
noodnummers. Dat is niet de bedoeling.
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THEMA VRIJHEID
Het Land Art project zou in april al plaatsvinden, toen Havelte en omstreken 75 jaar geleden
werd bevrijd door de Canadezen. Door het coronavirus is dit uitgesteld.
Wim van der Wijk had als initiatiefnemer
indrukwekkende activiteiten aangevraagd
en georganiseerd voor de kinderen van de
Basisscholen in Darp, Havelte, Uffelte en
Wapserveen. Ter voorbereiding hebben de
kinderen op de scholen symbolen gemaakt
hoe vrijheid er voor hen uitziet.
Woensdag 23 september mocht groep 7 in
groepjes een eigen kunstwerk maken over
het thema vrijheid. Vrijdag 25 februari was
het de beurt aan groep 8 van de Bosrank en
groep 7 en 8 van de Veldwikke.
Onder leiding van Anette Ebert, Gea
Koopman en Wim van der Wijk werden de mooiste kunstwerken gemaakt. We stonden met
een stuk tekst en een foto in het Dagblad van het Noorden. Ook is hiervan een film gemaakt
voor de scholen.
Aan het eind van de middag mochten Febé en Andy helpen met het plaatsen van een
herdenkingsbord. Deze plek met herinneringsbord staat precies op de plek waar veel
bommen zijn gevallen. Er is eerder een prachtige boom hiervoor aangeplant als symbool.
Binnenkort krijgen alle leerlingen van groep 7 en 8 een herinneringsboek aangeboden. En in
het voorjaar wordt nog een fietstocht georganiseerd met de kinderen langs alle plekken
waar bepaalde herinneringen zijn aan de oorlog.
Komende donderdagmiddag is de onthulling van het gedenkteken bij het Jodenkamp. Er
wordt ook een placemat gemaakt met foto’s van deze activiteiten voor de leerlingen van
groep 7-8. Wim bedankt voor je gedreven
inzet, blij mee!

75 jaar Vrijheid;
laten we er zuinig op zijn!

OBS De Veldwikke - Veldweg 1a - 7973 KH Darp Telefoonnummer: 0521-342287 Directie: Rita Lorkeers -Emailadres: r.lorkeers@talentwesterveld.nl - Mobiel: 06 18068613
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Activiteiten Darp e.o.
Zomer Kinderkleding- en Speelgoedbeurs
Havelte 9 en 10 april 2021
Met een beetje geluk kan de tweedehands
kinder- en speelgoedbeurs in april weer
doorgaan! In de vorige nieuwsbrief noemden wij
al een datum. Deze blijkt in het paasweekend te
vallen. Daarom heeft de werkgroep besloten om de beurs, uiteraard
onder voorbehoud, te organiseren op vrijdag 9 en zaterdag 10 april
2021.
Voor meer informatie en updates:
http://www.kledingbeurshavelte.nl/ of
https://www.facebook.com/kledingbeurs.havelte/

Dwingeloo krijgt een Timmerdorp. Kinderen tot en met 15 jaar kunnen hier zelf aan de slag met
hout, hamers, spijkers en andere materialen. Ook kinderen uit andere dorpen kunnen zich hiervoor
opgeven.
Als pas opgericht buro voor evenementen, moet zeker in deze tijd goed en creatief nagedacht worden om iets
te organiseren. Dat is aan Bram Bloemerts van BURO BRAM wel besteed. Zo gaat in de herfstvakantie op
zaterdag 10 oktober de bouw van Timmerdorp Dwingeloo op het Beleefpark aan het Anserpad van start. Alle
bouwers in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar kunnen hier een week lang komen helpen om dit te
verwezenlijken. Het idee van Timmerdorp Dwingeloo is ontstaan na een samenwerking tussen BURO BRAM en
Beleefpark Dwingeloo. De bouwplaats is vanaf 10 oktober dagelijks geopend vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur en
op zaterdag 17 oktober is de laatste bouwdag.
Bouwgrond
Kinderen kunnen zich in groepjes opgeven en krijgen dan een stukje bouwgrond toegewezen waar ze een eigen
hut kunnen gaan bouwen. Individuen kunnen zich ook opgeven en deze gaan gezamenlijk bouwen aan het
centrale punt van het nieuw te bouwen dorp. Iedereen die in het bezit is van een abonnement van het
Beleefpark, kan een paspoort voor het Timmerdorp kopen. Met dit paspoort hebben de deelnemers de gehele
herfstvakantie onbeperkt toegang tot het Timmerdorp. Kinderen zonder abonnement betalen iets meer. Het is
geen probleem als ze één of enkele dagen niet kunnen komen.
Aanmelden voor de bouw kan door een mail te sturen naar burobram@outlook.com. Geef bij deze aanmelding
aan of dit voor een groep is van minimaal 4 personen of één of meerdere individuen. Verdere informatie volgt
na aanmelding, de betaling van de paspoorten kan voldaan worden op de eerste bouwdag.
Vrijwilligers
De organisatie zoekt ook nog een aantal vrijwilligers die het leuk lijkt om één of enkele dagen te helpen met het
houden van toezicht, het geven van advies aan de bouwers en het uitgeven van bouwvergunningen.
„We zoeken voor de gehele periode van 10 tot en met 17 oktober nog mensen die ons dagelijks vanaf 12.00 tot
17.00 uur willen komen helpen.” Opgave hiervoor kan eveneens naar burobram@outlook.com met daarin de
data waarop men beschikbaar is.
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Hoe zing jij?
Jouw S(pr)ong naar het poppodium!!
Maandag 19 oktober start de workshop “zingen in een popkoor” voor kinderen vanaf 8 jaar in
ontmoetingscentrum De Veldkei te Havelte.
van 18:00-19:00 uur.
De Sing Kids gaan zes keer samen oefenen onder leiding van een ervaren zangcoach, Yoanique Hillen,
en sluiten de workshop af met een optreden.
Met liedjes van Suzan en Freek, Jada Borsato, Fource en natuurlijk hits van kinderen voor kinderen,
maar ook de bekendste songs uit Disneyfilms en musicals.
Yoanique studeerde zang aan de ArtEZ Hogeschool in Zwolle, en voltooide onlangs haar 2e opleiding
aan de Pabo.
Meer informatie over Yoanique vind je op https://yoanique.jimdofree.com
☺ Zingen maakt je blij ☺
Schrijf je snel in en doe mee met de Sing Kids, en volg de workshop.
Stuur een mail naar singkidshavelte@gmail.com o.v.v. je naam en leeftijd
of kijk op de speciale website https://sing-kids-havelte.jimdosite.
Wil je meer weten, bel dan Marrie Otter 06-55840586
De kosten voor deelname zijn € 15,00.
De workshop wordt georganiseerd door Muziekvereniging de Bosnimf. Naast dit Sing kids
projectkoor maakt Swingband Havelte deel uit van de vereniging.
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