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Belangrijke data 
Wk 45 en 46  
Ouder (kind) gesprekken 
7 november woensdag 
Uitwisseling Ludgerusschule gr. 5 
8 november donderdag 
Fietsenkeuring gr. 4 t/m 8 
12 november maandag 
‘What’s Next’ gr.8 in de DRU 
13 november dinsdag 
Voorstelling gr. 1 t/m 8 
20 en 22 november 
ANWB-Streetwise 
28 november woensdag  
Ledenvergadering 
29 november donderdag 
Studiedag team, leerlingen vrij 
5 december woensdag 
Sinterklaasviering 

 
 
 
 
 
 
De IKC Nieuwsbrief verschijnt maandelijks (ongeveer 
10 keer per jaar) en wordt verzonden naar alle ouders van 
de basisschool, de kinderopvang en de BSO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom op de Bosmark 
In de afgelopen weken zijn de volgen-
de leerlingen gestart op de Bosmark. 
Welkom en veel plezier toegewenst op 
onze school. 
 

 
Daan Sins 

Ali Hussein gr 5 
Osama Hussein gr 3 
Barzani Hussein gr 1 

Thymen Hormes 
Imke Reuterink 

Elena Hogewoning 
T-Jay Wiltjer gr 7 
Yuma Wiltjer gr 3 

 
 

Uitnodiging 
Beste ouders/verzorgers, 

Wij nodigen u uit voor de ledenverga-
dering van de oudervereniging de 

Bosmark. 
Deze zal plaatsvinden op woensdag 

28 november 2018 om 20.00 uur bij de 
Bosmark 

Graag tot ziens. 
Met vriendelijke groet, 

Aline Nederlof 
(voorzitter oudervereniging) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fietsenkeuring 
Aanstaande donderdag komt een af-
vaardiging van Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Aalten om de fietsen van 
de kinderen van groep 4 t/m 8 te keu-
ren. In de vorige nieuwsbrief plaatsten 
wij een overzicht met voorwaarden 
waaraan een goedgekeurde fiets moet 
voldoen. 

Denkt u er aan dat uw kind 
op donderdag 8 november 
met de fiets naar school 
komt? 

 

 
Uitwisseling Ludgerusschule 

Het is inmiddels een traditie. De jaar-
lijkse uitwisseling van de groepen 5 
met de klassen 2, 3 en 4 van de Lud-
gerusschule uit Bocholt. 
Op 7 november a.s. vertrekken de 
kinderen van groep 5 ’s morgens naar 
Bocholt en maken daar kennis met de 
kinderen van de Ludgerusschule. Ge-
zamenlijk wordt er een ontspannen 
educatief programma gevolgd.  ’s Mid-
dags gaan de kinderen met hun Duitse 
uitwisselingspartner mee naar huis, 
waar een maaltijd wordt genuttigd en 
samen gespeeld wordt.  
Rond vier uur komen alle kinderen 
weer terug op de Ludgerusschule, 
waarna gezamenlijk deelgenomen 
wordt aan de grote St. Maartensop-
tocht in Bocholt. Doel  van dit alles is 
natuurlijk om in aanraking te komen 
met de Duitse taal en cultuur, die in 
onze regio zo dichtbij is. In het voorjaar 
brengen de Duitse leerlingen ons een 
tegenbezoek. 
 

 
 



  

Personeel 
Afgelopen week kregen we het mooie 
bericht dat onze pedagogisch mede-
werker Carissa bevallen is van een 
zoon, Sion. We wensen Carissa, Je-
roen en Vince een mooie tijd met el-
kaar toe! 
Zoals bekend is Marsha Overgoor, 
onze onderwijsassistente met zwan-
gerschapsverlof. In eerste instantie 
was het de bedoeling dat Charlotte 
Weppel haar zou vervangen. Daarover 
bent u per mail geïnformeerd. Charlot-
te staat echter aan het begin van een 
re-integratie-traject. Dat re-integreren 
gaat ze ook op de Bosmark doen, 
maar niet als invalster. Daarvoor komt 
nu Joske Boonk op de dinsdag, 
woensdag en vrijdag. 
Zoals bekend is Petra van Eldik in 
verband met ziekte langdurig afwezig. 
Zij wordt in de Lieveheersbeestjes 
groep op woensdag, donderdag en 
vrijdag vervangen door Evelien Pelu-
pessy. 
Heel blij zijn we met het feit dat Mirjam 
Lammers na de herfstvakantie weer 
geheel volledig aan het werk is. Zij 
werkt nu op maandag, dinsdag en 
woensdag in de groep. Danielle Geu-
rink werkt nu weer op donderdag en 
vrijdag. 
Dianne Rutgers is vanwege een werk-
stage t/m 18 januari in Curaçao. Zij 
wordt in groep 5a (op woensdag) ver-
vangen door Lysanne Berendsen en 
op donderdag in groep 6b door Monica 
Kersten. 
  

Opbrengst Sulawesi 
Vóór de herfstvakantie is er geld inge-
zameld voor de slachtoffers van de 
aardbeving en tsunami in Sulawesi. 
Middels allerhande acties hebben de 
kinderen een mooi bedrag opgehaald 
en hebben wij een bedrag van € 1200,- 
mogen overmaken naar giro 555. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 

 
 
 

Instroomgroep 
Na de kerstvakantie start er weer een 
instroomgroep voor kleuters. De keuze 
voor deze instroomgroep is vanwege 
het feit dat de aanmeldingen veel gro-
ter dan verwacht zijn. 
Zoals u inmiddels gewend bent, gaat 
deze groep de Spinnetjesgroep heten. 
Alle aangemelde kinderen die na 1 
januari instromen in groep 1 worden in 
deze groep geplaatst. De groep krijgt 
een eigen leerkracht voor vijf dagen in 
de week (Nikki Kruisselbrink). Het 
voordeel van deze instroomgroep is 
dat de andere vier kleutergroepen niet 
groter groeien en dat de jongste leer-
lingen in een kleine, intieme setting 
rustig kunnen wennen en veel aan-
dacht kunnen krijgen van de leer-
kracht. Vanzelfsprekend zal de Spin-
netjesgroep in dezelfde thema’s wer-
ken. Na de zomervakantie worden de 
leerlingen uit de instroomgroep dan 
verdeeld over de reguliere kleuter-
groepen. 
  

Scholenmarkt ‘What’s Next’ 
Onder de titel ‘What’s Next’ wordt ook 
dit jaar een scholenmarkt in de DRU te 
Ulft gehouden voor alle groep 8 leer-
lingen in de regio. 
De betreffende leerlingen en hun ou-
ders kunnen hier terecht voor informa-
tie en vragen over het Voortgezet On-
derwijs. De leerlingen van de groepen 
8 van de Bosmark zijn uitgenodigd op  
maandag 12 november om 18 uur in 
de DRU. Zij hebben inmiddels een 
uitnodiging gehad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voorstelling  
Ter afsluiting van het cultuurjaar Mu-
ziek komt het Peer Tof Theater op 
dinsdag 13 november voor de groepen 
1 t/m 8 op onze school een viertal 
voorstellingen verzorgen. 

 
 
 
 
ANWB Streetwise 
ANWB Streetwise komt op 20 en 22 
november bezoek!!  
Streetwise is een praktisch, maar ook 
leuk, leerzaam en uitdagend verkeers-
programma voor alle leerlingen van de 
basisschool.  Professionele instruc-
teurs komen een ochtend naar de 
school en geven verkeerstrainingen op 
maat. Met speciaal ontwikkelde lesma-
terialen zoals electro- en rijlesauto´s, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaas-
bare auto's en een fietsparcours wordt 
de praktijk zo veel mogelijk nage-
bootst. 
De vier onderdelen zijn: 
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een 
speelse introductie op gevaarherken-
ning, herkennen van verkeersgeluiden, 
veilig oversteken, gebruik van auto-
gordel en autostoeltje. 
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verde-
re behandeling van gevaarherkenning, 
veilig oversteken en de noodzaak van 
gebruik van de autogordel in een auto-
stoeltje. 
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed 
van reactiesnelheid, inschatten van de 
remweg van een auto en het juiste 
gebruik van een veiligheidsgordel. 
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Ge-
vaarherkenning, fietsvaardigheden en 
fietsbeheersing. 
Wilt u zien hoe Streetwise in de prak-
tijk gaat? Klik dan op onderstaande 
link en bekijk het filmpje op de site.  
http://www.anwb.nl/streetwise  
We gaan er samen met de kinderen 
een leerzame maar vooral gezellige 
dag van maken!! 
 
 

http://www.anwb.nl/streetwise


  

Juf Nardie  
Na vele jaren in het onderwijs werk-
zaam te zijn geweest heeft juf Nardie 
Eppink besloten om per 1 januari 2019 
het onderwijs te verlaten. 
Op woensdag 19 december neemt zij 
afscheid van IKC de Bosmark. We 
maken er die dag een feestelijke ge-
beurtenis van met de kinderen en col-
lega’s en de familie van Nardie. 
Rond de middag eten de kinderen van 
de groepen 1 t/m 3 pannenkoeken. Per 
groep worden ouders gevraagd pan-
nenkoeken te bakken. Via Parro hoort 
u hier meer over.   
Voor ouders is er gelegenheid om 
Nardie de hand te schudden op maan-
dag 17 december en dinsdag 18 de-
cember, tijdens de inloop en aanslui-
tend aan schooltijd.   
Graag tot ziens, 
Collega’s unit onderbouw.  
 


