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BELANGRIJKE DATA NOVEMBER
5 november MR overleg
9 november Deze week start EU-schoolfruit weer. Zie bijlage.
13 november Oud papier (Helpers bij het ophalen worden gevraagd)
30 november OMR-vergadering
De ouders en leerlingen van groep 7 en 8 hebben bericht gekregen wanneer de verschillende
scholen van het Voortgezet Onderwijs voorlichtingen geven. Dit jaar verzorgen de VOscholen geen voorlichting op de Bosrank, maar in hun eigen gebouwen of online. We
adviseren om hiervan gebruik te gaan maken.
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VOORWOORD
Wat fijn, dat tot nu toe geen kinderen of teamleden met het virus besmet
zijn. Twee ouders helaas wel. We wensen ze alle gezondheid toe! Het zijn
rare tijden; komt Sinterklaas op 4 december wel in onze school? We weten
nog niet of hij dat wel durft in deze tijd. Hij valt met zijn leeftijd natuurlijk
ook in de risicogroep. We wachten nog even af wat de komende week ons
gaat brengen. We hopen, dat hij wel komt, maar lukt dat niet, dan in ieder geval online. En
cadeautjes komen er ook wel! Lieve kinderen zoals op de Veldwikke vergeet hij zeker niet!
Kerst vieren de leerlingen natuurlijk ook wel op school! Een kerstdiner kan dit jaar niet, maar
we verzinnen samen met de kinderen wel andere leuke kerstactiviteiten. Daar komt nog
meer informatie over. Veel gaat anders, maar we maken er samen iets goeds van.

B O S : BETER ONDERWIJS SAMEN
We besteden in deze periode in alle groepen van beide scholen veel aandacht aan lezen,
begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Op welke wijze
kunnen we de kinderen dit het best aanbieden met het beste
resultaat? Hoe kunnen we de woordenschat zo goed mogelijk
uitbreiden, waardoor de teksten beter begrepen worden? Hoe
kunnen we de kinderen nog meer stimuleren tot het gaan lezen
van teksten? Iedere week overleggen de leerkrachten hierover;
we bevragen de leerlingen hierover, we helpen elkaar, we
vieren successen, een extern bureau helpt ons met nieuwe
kennis hieromtrent en we proberen nieuw aanbod uit. Iedere
dag samen een beetje beter! Stimuleren jullie thuis ook het lezen van (prenten) boeken?
Enthousiast Team: Boswikke!

COVID-19
Er zijn voor de basisscholen niet veel nieuwe regels bij gekomen. Ons is wel dringend
geadviseerd om zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten in deze periode.
Daarom is er geen HVO in deze periode, geen hulpverleners, geen
cultuuractiviteiten, etc. Vieringen e.d. kunnen alleen worden
georganiseerd met leerlingen en teamleden. Dus helaas niet met
ouders/verzorgers erbij. Er zijn geen groepsactiviteiten meer
buiten de school. Ouders kunnen alleen met een dringende reden
en met een afspraak na het invullen van een gezondheids-check
de school in. Verder zijn alle vergaderingen en gesprekken zoveel
mogelijk online. We houden ons aan alle regels in de protocollen.
Deze zijn opgesteld door mensen, die er verstand van hebben. Wij
doen, net zoals jullie, alles voor de gezondheid van de ons
toevertrouwde kinderen!
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JERUSALEMA-CHALLENGE
Kinderen willen misschien ook graag het dansje van de Jerusalema challenge leren, wat
momenteel heel populair is in heel Nederland onder jong en oud? De dans staat voor
saamhorigheid en verbinding in deze tijd van Corona. ‘Dans en Energie’ uit Dwingeloo heeft
een instructievideo gemaakt waarin de pasjes worden uitgelegd en op de muziek worden
uitgevoerd. Zie op www.dansenenergie.nl of op https://youtu.be/1J0lq0wedpw . Ga lekker
aan de slag en ga oefenen, alleen, met je ouders of met je broer of zus. Je kunt een filmpje
maken van jouw/jullie uitvoering en dit sturen
naar:
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl Wij
maken er dan een leuke compilatie van die we
online zetten op de website, Facebook-,
Instagram- en Twitter-pagina van de
Beweegcoaches. Hartstikke leuk toch?!
Groetjes Tim Jansen, Beweegcoach gemeente
Westerveld

EU-SCHOOLFRUIT START WEER
Van 11 november t/m midden april krijgen de kinderen op
school gratis drie porties groente en fruit per week. De school
doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over
fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk! Meer informatie over EU
Schoolfruit kunt u lezen op www.schoolfruiteu.nl. en in de
bijlage kunnen jullie ook nog meer informatie hierover lezen.
Doordat de kinderen schoolfruit krijgen is het raadzaam
minder eten aan uw kind mee naar school te geven. Zoals het nu lijkt krijgen de kinderen
iedere woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Meestal is er zoveel, dat er op de andere
dagen ook nog fruit gekozen kan worden.

CURSUS BLINDTYPEN
Zie de bijlage voor dit aanbod.
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